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II 

Ágrip 

Áhrif umhverfis á útskilnað niturs (úrefnisstyrk) í mjólk íslenskra kúa hafa ekki áður verið 

sérstaklega rannsökuð á kerfisbundinn hátt. Samband á milli úrefnisstyrks og annarra 

innihaldsefna í mjólk íslenskra kúa er einnig óþekkt sem og hvaða áhrif aukinn 

úrefnisstyrkur hefur á nyt, frjósemi og fjölda burða (endingu) íslenskra kúa. Þar sem erlendar 

rannsóknir gefa ekki einhliða niðurstöður og breytileiki er í úrefnisstyrk á milli kúakynja, þá 

er erfitt að heimfæra niðurstöður erlendra rannsókna á úrefnisstyrk yfir á íslenskar kýr. 

Rannsókn þessi leitaðist við að svara því hver áhrif umhverfis eru á úrefnisstyrk í íslenskri 

kúamjólk og hvernig nýta megi niðurstöður úrefnismælinga sem bústjórnartæki. Notast var 

við 49.464 einstaklingsmælingar af 6.323 mjaltaskeiðum (afurðamælingar) frá 3.530 kúm af 

33 búum við úrvinnslu gagna. Auk þess var spurningalisti lagður fyrir bændur og niðurstöður 

hans notaðar til að leggja mat á hvað veldur breytileika á milli búa. Meðalúrefnisstyrkur í 

mjólk íslenskra kúa var 6,2±1,4 mmól/l en hann breyttist eftir stöðu á mjaltaskeiði (DIM), 

eftir árstíma og með auknum fjölda mjaltaskeiða (aldri). Marktækt veikt ólínulegt samband 

var á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk en jákvætt samband var á milli 

úrefnisstyrks og nytar sem og bils á milli burða. Úrefnisstyrkur hafði ekki áhrif á endingu 

kúa. Breytileiki á úrefnisstyrk á milli kúa innan búa skýrist líklega af getu kúnna til að 

innbyrða fóður og jafna sig á neikvæðu orku- og próteinjafnvægi í upphafi mjaltaskeiðs. 

Breytileika á úrefnisstyrk á milli kúabúa mátti einna helst rekja til próteinstyrks í gróffóðri. 

Sterkt jákvætt samband var á milli úrefnisstyrks í mjólk og próteinsstyrks í gróffóðri. 

Próteinmagn í kjarnfóðri skýrði til viðbótar við próteinmagn í gróffóðri lítinn breytileika á 

úrefnisstyrk í mjólk. Nota má efnamælingar á úrefnisstyrk í mjólk sem bústjórnartæki en 

varast skal að draga of miklar ályktanir út frá einu sýni.  

Lykilorð: Úrefni, nyt, frjósemi, ending, áhrif umhverfis, bústjórnartæki.   



III 

Abstract  

[Environmental factors associated with urea excretion in milk in Icelandic 

dairy cows] 

The relationship between environmental factors and urea concentration in milk has not been 

systematically studied in Icelandic dairy cows. Studies in other countries report different 

results and urea concentration varies between breeds, therefore, it is important to study each 

breed individually. The objective of this study was to determine the association between 

milk urea concentration (MU) and fat-, protein-, casein- and lactose percentage, somatic cell 

count (SCC), free fatty acids (FFA), seasonal effects, parity, and days in milk in Icelandic 

dairy cows. The association between MU and milk yield, longevity, and fertility was also 

studied. Test-day MU data and production data were obtained from the database of the 

Farmers Association of Iceland. The total data included 49.464 test day MU data and 6.323 

production data from 3.530 cows belonging to 33 farms. A questionnaire was submitted to 

the farmers and the results were used to indicate what may cause different MU 

concentrations between farms. The mean MU concentration was 6,2±1,4 mmol/l. There was 

a weak non-linear relationship between MU concentration and days in milk, fat-, protein-, 

casein- and lactose percentage, SCC, and FFA while there was a positive relationship 

between MU concentration and milk yield, fertility (calving interval), and age at first 

calving. There was no relationship between MU concentration and longevity. The results 

suggest that variability in MU concentration within herds is most likely due to different 

genetic capabilities of cows. Variability in MU concentration is associated with different 

protein concentrations in bailed hay between farms. There was a strong positive relationship 

between on-farm MU concentration and protein concentration in baled hay fed to the dairy 

cows. Finally, the results indicate that MU concentration might be used as a tool in herd 

management.  

Keywords: Milk urea concentration, Icelandic dairy cows, milk yield, fertility, longevity,  

environmental factors, herd management.  
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1 Inngangur 

Sögu nautgriparæktarinnar má rekja allt aftur á landnámsöld en talið er að mjólkurkýrin og 

aðrir nautgripir hafi flust til Íslands með norskum landnámsmönnum (Þorvaldur 

Thoroddsen, 1919). Nýleg rannsókn styður það og greinir frá því að nánustu ættingjar 

íslenskra kúa séu norður norræn kúakyn, til dæmis fjallakúakynið í Svíþjóð, Finncattle 

landkynið og Þrænda- og Norðurlandskúa kynið (Gautason o.fl., 2020). Þrátt fyrir að fáir 

gripir hafi verið í upphafi var nautgriparæktin talin vera undirstoð „búnaðarfarsældar og 

bjargræði Íslendinga“ (Þorvaldur Thoroddsen, 1919, bls. 214) langt fram eftir öldum. 

Ræktun á nautgripum hófst því snemma og voru fyrstu búfjárræktarlögin sett í landinu árið 

1905. Lögðu þau grunninn að þeirri ræktunarstefnu sem er við lýði í dag en tryggja átti að 

kúakynið gæfi sem mesta og besta mjólk ásamt því að gripirnir áttu að vera hraustir (Jón 

Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2001). Á þessum tíma önnuðust eftirlitsmenn hjá 

nautgriparæktarfélögunum efnamælingar á mjólk og leiðbeindu bændum um skráningu 

afurða. Skýrsluhald var því til staðar en á mörgum stöðum ábótavant. Bylting varð hins vegar 

í skýrsluhaldi árið 1974 þegar farið var að vinna skýrslur í tölvum og úrvinnsla mælinga 

færðist til Búnaðarfélags Íslands. Nokkrum árum seinna, 1982, varð önnur stór breyting á 

þróun skýrsluhaldsins, en þá tók Rannsóknarstofa mjólkuriðnaðarins (RM) við 

efnamælingum á mjólk sem færðust þá á einn stað (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). Í dag annast Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins (RML) allt skýrsluhald í 

nautgriparækt en það nær yfir alla mjólkurframleiðendur á Íslandi þar sem ekki fást 

stuðningsgreiðslur í nautgriparækt nema uppfyllt séu skilyrði um afurðaskýrsluhald 

(reglugerð um stuðning í nautgriparækt nr. 1252/2019). Efnagreiningar fara enn fram hjá 

RM sem nú er rekin af Mjólkursamsölunni (MS) og eru fjölmörg tank- og einstaklingssýni 

(kýrsýni) greind vikulega. Gífurlegt magn af upplýsingum er því til á skrá um íslenska 

kúakynið sem nýta má í hinar ýmsu rannsóknir.  

Samkvæmt ræktunarmarkmiði íslenska kúakynsins skal meðal annars leggja áherslu á að 

rækta heilbrigðar, frjósamar og endingargóðar kýr sem skila miklum afurðum og háu 

hlutfalli verðefna (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, án árs). Rannsóknir hafa sýnt að hægt 

sé að auka prótein- og fituhlutföll í mjólk (Hrafnhildur Baldursdóttir og Jóhannes 

Sveinbjörnsson, 2017; Gunnar Ríkharðsson o.fl., 2001; Laufey Bjarnadóttir og Þóroddur 

Sveinsson, 1999) en illa hefur gengið að rækta endingargóðar og frjósamar kýr. Samkvæmt 

nýjasta uppgjöri RML fyrir apríl 2021 er endurnýjunarhlutfall mjólkurkúa 38% á landsvísu, 
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meðalaldur við förgun 5 ár og meðalfjöldi burða við förgun 2,9 (Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, 2021a). Frjósemin í íslenska stofninum hefur farið minnkandi þrátt fyrir 

auknar kynbætur en bil á milli burða er að meðaltali 385-389 dagar eftir mjaltaskeiðum og 

meðalaldur við fyrsta burð 26,9-27,3 mánuðir (Þórdís Þórarinsdóttir, 2020; Jóna Þórunn 

Ragnarsdóttir, 2011). Líklegt er að bæta megi frjósemi með nýjum áherslum í kynbótamati 

en Þórdís Þórarinsdóttir (2020) kynnti hugmyndir að slíku árið 2020. Kynbætur taka þó alltaf 

sinn tíma og því gæti reynst ávinningur af því að skoða hvernig umhverfisáhrif hafa áhrif á 

þessa ræktunarþætti. En hvernig geta bændur, með sinni bústjórn haft áhrif á efnainnihald í 

mjólk, nyt (mjólkurmagn), frjósemi og endingu?  

Hægt er að breyta efnainnihaldi mjólkur með mismunandi fóðrun (Hrafnhildur Baldursdóttir 

og Jóhannes Sveinbjörnsson, 2017; Bragi Líndal Ólafsson o.fl., 2002) og hafa rannsakendur 

greint frá því að ávinningur sé af því að nota útskolun niturs í mjólk sem bústjórnartæki 

(Siachos o.fl., 2017; Jilek o.fl., 2006; Godden o.fl., 2001c). Útskolun niturs í mjólk er með 

úrefni (urea) sem samanstendur af köfnunarefni, vetni, súrefni og kolefni (CH4N2O). Það er 

myndað úr ammóníum sem losnar við niðurbrot próteins í vömb eða þegar of mikið framboð 

af amínósýrum er til staðar. Þar sem ammóníum er eitrað breytir lifrin því strax í úrefni sem 

flyst með blóði til nýrnanna, til útskilnaðar með þvagi. Frá blóðinu getur úrefnið hins vegar 

flust auðveldlega yfir í aðra líkamsvökva, þar með talið mjólk (Butler o.fl., 1996; Gustafsson 

og Palmquist, 1993). Sýnt hefur verið fram á sterkt samband (r=0,88-0,98) á milli styrks 

úrefnis í blóði og styrks úrefnis í mjólk (Butler o.fl., 1996; Baker o.fl., 1995; Oltner o.fl., 

1985) og má því nota úrefnisstyrk í mjólk til að skoða útskilnað niturs hjá mjólkurkúm.  

Talið er að úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa eigi að liggja á bilinu 3-6 mmól/l þar sem 

hár úrefnisstyrkur í mjólk bendir til offóðrunar á próteini á meðan lágur úrefnisstyrkur bendir 

til undirfóðrunar á próteini (Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, án árs). Þessi viðmiðunargildi eiga 

rætur sínar að rekja til norskra ráðlegginga og eru því ekki íslenskar rannsóknir á bakvið 

gildin. Víðs vegar um heiminn hafa rannsóknir verið gerðar á úrefnisstyrk í mjólk og er 

meðalúrefnisstyrkurinn í mjólk í þeim rannsóknum oftast á bilinu 4,2-6 mmól/l. Hærri 

meðaltöl hafa þó verið skráð í Ástralíu (6,71 mmól/l), Íran (6,27 mmól/l), Kólumbíu (6,12 

mmól/l) og Tyrklandi (7,30 mmól/l) svo dæmi séu nefnd (Cardak, 2016; Henao-Velásquez 

o.fl., 2014; Nozad o.fl., 2011; Trevaskis og Fulkerson, 1999). Ráðlögðu gildin fyrir íslensku 

kýrnar eru því ekki ósennileg. Lítið er þó vitað um samband á milli úrefnisstyrks og annarra 

innihaldsefna í mjólk íslenskra kúa (fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrks, frumutölu og 

styrks frírra fitusýra) né hvaða áhrif aukinn úrefnisstyrkur í mjólk hefur á nyt, frjósemi og 
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endingu í íslenskum kúm. Þar sem erlendar rannsóknir gefa ekki einhliða niðurstöður og 

breytileiki er í úrefnisstyrk á milli kúakynja (Doska o.fl., 2012; Bendelja o.fl., 2011; Johnson 

& Young, 2003), þá er það áhættusamt að heimfæra niðurstöður rannsókna á úrefnisstyrk í 

öðrum löndum og á öðrum kúakynjum yfir á íslenskar kýr. Íslenski kúastofninn hefur að 

mestu verið erfðafræðilega einangraður frá öðrum stofnum í 1100 ár (Jón Torfason og Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001) og er erfðafræðilega séð verulega frábrugðinn öðrum kúakynjum 

(Gautason o.fl., 2020). Því er mikilvægt að rannsaka íslenska kúakynið sérstaklega og athuga 

hvort nýta megi efnamælingar á úrefnisstyrk í mjólk sem bústjórnartæki. Með betri þekkingu 

á úrefnisstyrk í mjólk íslenskra kúa getum við mögulega aukið nyt, frjósemi og endingu með 

betri stýringu í fóðrun gripanna. Auk þess hefur verið greint frá fjárhagslegum ávinningi 

þess að stýra úrefnisstyrk í mjólk (Godden o.fl., 2001c).  

1.1  Markmið rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi mun leitast við að svara því hver áhrif umhverfis eru á útskilnað niturs 

(úrefnisstyrks) í kúamjólk og hvernig nýta megi niðurstöður úrefnismælinga.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

• Hver eru tengsl úrefnisstyrks við fitu, prótein, laktósa, kasein, frumutölu og fitusýrur 

(FFS) í mjólk?  

• Hver eru tengsl úrefnisstyrks við nyt, endingu og frjósemi mjólkurkúa (bil milli 

burða)?  

• Hvað veldur breytileika á úrefnisstyrk mjólkur á milli kúabúa? 

• Hvað veldur breytileika á úrefnisstyrk mjólkur innan kúabúa? Samspil erfða og 

umhverfis.  

• Hvert er hagnýtt gildi úrefnismælinga fyrir bændur?  
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2 Staða þekkingar  

2.1 Erlendar rannsóknir  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis til að skoða áhrif umhverfisþátta á 

úrefnisstyrk í mjólk. Nýta rannsakendur sér mismunandi fóðrun til að fá fram breyttan 

úrefnisstyrk og skoða hvaða áhrif það hefur. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

frjósemi eða nytar hefur mest verið rannsakað en þó nokkuð er til af rannsóknum sem snúa 

að sambandi úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk. Farið verður í gegnum helstu 

niðurstöður erlendra rannsókna, en þar sem úrefnisstyrkur í mjólk er ýmist mældur í 

einingunum mg/dl, mg/l eða mmól/l eftir löndum, hefur öllum úrefnismælingum verið 

umbreytt í mmól/l til að einfalda samanburð. Notast var við sambandið MUN = Milk urea 

nitrogen (mg/dl) = 2,8* úrefnisstyrkur (MU) í mmól/l (Godden o.fl., 2001c) til að umbreyta 

úrefnisstyrknum á milli eininga. Ef úrefnisstyrkur (MU) var mældur í mg/dl var deilt með 6 

til að fá úrefnisstyrkinn í mmól/l (Abbott Point of Care, 2016).  

2.1.1 Áhrif fóðrunar á úrefnisstyrk í mjólk 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að athuga hvort fóðrun hafi áhrif á úrefnisstyrk í 

mjólk. Allar eru þær sammála um að jákvætt samband sé á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

hrápróteinmagns í fóðri (Zhang o.fl., 2018; Zhai o.fl., 2006; Godden o.fl., 2001c; Hojman 

o.fl., 2004; Nousiainen o.fl., 2004; Hof o.fl., 1997; Baker o.fl., 1995; Carlsson og Pehrson, 

1994; Gustafsson og Carlsson, 1993; Oltner o.fl., 1985). Oltner o.fl. (1985) gerðu 

fóðurtilraunir á 13 fyrsta kálfs kvígum og 36 eldri kúm af kyninu SRB (sænskar rauðar og 

rauðskjöldóttar) til að athuga hvaða áhrif það hefði á úrefnisstyrk í mjólk. Í ljós kom að með 

því að auka meltanleg hráprótein (CP) í fóðrinu um 300 g á dag þá jókst úrefnisstyrkurinn 

um 1,6 mmól/l (úr 5,5 mmól/l í 7,1 mmól/l). Zhai o.fl. (2006) rannsökuðu áhrif fóðrunar á 

úrefnisstyrk í mjólk í kínverskum Holstein kúm og komust að því að úrefnisstyrkurinn í 

mjólk jókst marktækt með hverri prósentuaukningu á hrápróteini í fóðri. Þegar fóðrið 

innihélt 13% hrápróteinmagn var úrefnisstyrkurinn 2,84 mmól/l, úrefnisstyrkurinn jókst upp 

í 3,55 mmól/l við 14% hrápróteinmagn, upp í 4,26 mmól/l við 15% hrápróteinmagn og var 

rétt undir 5 mmól/l við 16% hrápróteinmagn í fóðrinu. Átið var svipað í öllum tilraunaliðum 

og annað innihald í fóðrinu var það sama. Nousiainen o.fl. (2004) greina frá því að rekja 

megi 77% af breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk finnskra og sænskra kúa til 
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hrápróteinmagns fóðursins. Ef tekið er tillit til fleiri þátta, þá skýrir hrápróteinmagn allt að 

95% af breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk. Ekki ósvipuð gildi fengust í Hollandi en þar 

mátti rekja 81% af breytileikanum á úrefnisstyrk tanksýna til hrápróteinmagns í fóðri (Hof 

o.fl., 1997).   

Baker o.fl. (1995) greindu frá því í tilraun sinni á Holstein kúm í Pennsylvaníu að 

úrefnisstyrkur í mjólk væri veikur fyrir breytingu á hrápróteinmagni í fóðri en hlutfall 

vambarleysanlegra (RDP) og torleysanlegra (RUP) próteina skiptir einnig höfuðmáli. Ef 

mikið er af vambarleysanlegum próteinum og lítið af torleysanlegum próteinum í fóðri, eykst 

úrefnisstyrkurinn í mjólk þrátt fyrir að hrápróteinmagn haldist stöðugt (Baker o.fl., 1995). 

Fóðurtilraunir á sænskum, ísraelskum og kanadískum kúm hafa stutt þetta, jákvætt samband 

var á milli úrefnisstyrks í mjólk og hlutfalls vambarleysanlegra próteina (RDP) í fóðri 

(Hojman o.fl., 2004; Godden o.fl., 2001c; Gustafsson og Carlsson, 1993). Þrátt fyrir þetta 

eru rannsakendur þó ekki allir á sama máli um hvort hlutfall torleysanlegra próteina (RUP) 

skipti máli þar sem greint hefur verið frá engu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

hlutfalls RUP í fóðri ísraelskra og kínverskra kúa (Zhai o.fl., 2006; Hojman o.fl., 2004) en 

jákvæðu sambandi hjá kanadískum kúm (Godden o.fl., 2001c). Hið síðarnefnda þykir mjög 

óvenjulegt og telja rannsakendur að rekja megi þetta jákvæða samband á milli úrefnisstyrks 

í mjólk og hlutfalls torleysanlegra próteina til uppsetningar á tilrauninni. Fáar hjarðir voru 

notaðar, einstaklingsáhrif voru töluverð sem og breytileiki gæti hafa týnst við hreinsun 

gagna. Einnig telja þeir að þættir sem ekki voru mældir eða teknir með í módelið geti skýrt 

þessi áhrif (Godden o.fl., 2001c). En hvers vegna skiptir hlutfall vambarleysanlegra próteina 

(RDP) og torleysanlegra próteina (RUP) máli þegar úrefnisstyrkur er skoðaður? Ferlar RDP 

og RUP í gegnum meltingu kúnna er ekki eins. Vambarleysanleg prótein (RDP) eru brotin 

niður af örverum í vömbinni og nýtt í myndun örverumassa sem gefur af sér örveruprótein 

þegar hann er meltur og uppsogaður í smáþörmum. Ef prótein niðurbrot eða framboð 

próteins í vömbinni er meira en örverurnar geta nýtt í uppbyggingu örverupróteins skilst 

nitur út í formi úrefnis (McDonald o.fl., 2011). Torleysanleg prótein (RUP) eru hins vegar 

ekki melt af vambarörverum heldur fara þau ómelt í gegnum vömbina og hluti þeirra er tekin 

upp í smáþörmum. Þar sem vambarörverurnar sjá ekki um meltingu torleysanlegra próteina 

skilst lítið nitur út (McDonald o.fl., 2011). 

 

Rannsakendur skoða ekki allir hlutföll RUP og RDP en skoða þess í stað annað hvort hlutfall 

hrápróteins á móti orku eða PBV og AAT gildi fóðursins. AAT gildi fóðursins áætlar bæði 
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þann hluta amínósýra sem hefur ekki brotnað niður í vömbinni (óniðurbrotið fóðurprótein 

sem meltist ekki fyrr en í smáþörmum) og þann hluta amínósýra sem kemur úr frumum 

örveranna í vömbinni. Því er talað um AAT sem amínósýrur sem frásogast í smáþörmum. 

PBV gildi fóðursins stendur hins vegar fyrir próteinjafnvægi vambarinnar og er 

mismunurinn á milli hrápróteinþarfa örveranna, miðað við þá orkuumsetningu sem fer fram 

hverju sinni og framboðs hrápróteins á niðurbrotnu formi (Bragi Líndal Ólafsson, 1995).  

 

Carlsson og Pehrson (1994) framkvæmdu fóðurtilraunir á 23 sænskum kúm og í ljós kom að 

úrefnisstyrkurinn í mjólk var hæstur (7,5 mmól/l) þegar hlutfall meltanlegra hrápróteina 

(DCP) á móti orku (ME eða MJ) var mjög hátt. Ef fóðrið innihélt mjög mikla orku en lítið 

af meltanlegu hrápróteini, var úrefnisstyrkurinn í mjólk fremur lítill (3,7 mmól/l). 

Umreiknuðu þeir prótein og orkugildin yfir í PBV og AAT og komust að þeirri niðurstöðu 

að PBV í fóðri skýrir um 61% af breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk. Aukning verður í 

úrefnisstyrk mjólkur þegar PBV magn er aukið í fóðri. Vísbendingar voru einnig um að 

nýtanleg prótein (AAT) væru að skila sér út sem úrefni í mjólk en þar sem þeir reyndust vera 

að undirfóðra á AAT var erfitt að staðfesta það (Carlsson og Pehrson, 1994). Rannsókn 

Gustafsson og Carlsson (1993) á sænskum kúm gaf sömu niðurstöður, jákvætt samband var 

á milli úrefnisstyrks í mjólk og DCP/orku hlutfalls (r=0,43) og á milli úrefnisstyrks í mjólk 

og PBV magns (r=0,4). Greindu þeir þó frá því að ekkert samband væri á milli úrefnisstyrks 

í mjólk og magns AAT í fóðri (Gustafsson og Carlsson, 1993). Það er sambærilegt við 

rannsókn Baker o.fl. (1995) sem greindu frá því að framboð amínósýra hafi ekki áhrif á 

úrefnisstyrk. Önnur rannsókn á finnskum og sænskum kúm greindi hins vegar frá jákvæðu 

sambandi á milli AAT og úrefnisstyrks í mjólk. Úrefnistyrkurinn í mjólk jókst með auknu 

magni AAT og PBV í fóðri. PBV magn hafði vissulega meiri áhrif á úrefnisstyrkinn í mjólk 

en ef það skorti annað hvort AAT eða PBV voru áhrifin á úrefnisstyrk þau sömu (Nousiainen 

o.fl., 2004).   

 

Samband á milli annarra næringarþátta í fóðri og úrefnisstyrks í mjólk hefur einnig verið 

skoðað. Greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og trénismagns 

(Hojman o.fl., 2004; Nousiainen o.fl., 2004) og á milli úrefnisstyrks í mjólk og sterkjumagns 

í fóðri (Nousiainen o.fl., 2004). Jákvætt, neikvætt og ekkert samband hefur fundist á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og nettóorku til mjólkurmyndunar (NEm) (Zhang o.fl., 2018; Hojman 

o.fl., 2004; Hof o.fl., 1997). Auk þess hefur verið greint frá neikvæðu sambandi á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og magns formlausra kolvetna (NSC), NSC:RDP hlutfalls (Hojman 
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o.fl., 2004), NFC (kolvetni fyrir utan stoðkolvetni), NFC:CP hlutfalls og NFC:RDP hlutfalls 

(Godden o.fl., 2001c). Sýna þessar rannsóknir okkur að notast megi við fóðrun til að stýra 

úrefnisstyrk í mjólk kúa og best sé að notast við hrápróteinmagn, PBV gildi eða RDP gildi 

fóðursins.  

2.1.2 Úrefni yfir mjaltaskeiðið 

Ýmsar niðurstöður hafa komið fram þegar skoðuð er breyting á úrefnisstyrk í mjólk yfir 

mjaltaskeiðið (DIM). Sumir greina frá jákvæðu sambandi, aðrir neikvæðu en flestir greina 

frá ólínulegu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og fjölda daga í mjöltum. Í einhverjum 

tilfellum er greint frá engu sambandi (Hojman o.fl., 2005; Godden o.fl., 2001c).  

Rannsóknir á Holstein kúm í Kólumbíu, Túnis og Kóreu leiddu í ljós að jákvætt samband er 

á milli úrefnisstyrks í mjólk og fjölda daga í mjöltum. Úrefnisstyrkurinn er minnstur fyrstu 

mánuðina en eykst síðan út mjaltaskeiðið (Henao-Velásquez o.fl., 2014; Abdouli o.fl., 2008; 

Yoon o.fl., 2004). Jókst úrefnisstyrkurinn þó ekki línulega í kólumbísku kúnum, heldur varð 

aukning fyrstu 115 daga mjaltaskeiðsins (DIM), þá minnkaði úrefnisstyrkurinn fram að 200 

DIM áður en hann hélt áfram að aukast út mjaltaskeiðið (Henao-Velásquez o.fl., 2014). Mjög 

svipaðar niðurstöður fengust í Kanada, aukning varð í úrefnisstyrk frá 30-130 DIM, þá hélst 

úrefnisstyrkurinn stöðugur fram að 180 DIM áður en hann tók að aukast aftur út 

mjaltaskeiðið. Úrefnisstyrkurinn minnkaði hins vegar fyrstu 30 DIM hjá kanadísku kúnum 

(Miglior o.fl., 2006). Greint var frá sambærilegri minnkun fyrstu dagana eftir burð hjá 

ísraelskum kúm, úrefnisstyrkur í mjólk var lægstur á öðrum mánuði í mjöltum en jókst síðan 

að 300 DIM, þá fór úrefnisstyrkurinn minnkandi aftur (Hojman o.fl., 2004).   

Aðrar rannsóknir, víðs vegar um heiminn, greina frá ólínulegu sambandi á milli úrefnisstyrks 

í mjólk og daga í mjöltum. Rannsóknir á Holstein kúm í Idaho, Kanada og Svíþjóð ásamt 

rannsóknum á sænskum Swedish Red kúm, bandarískum Jersey kúm og enskum kúm 

greindu frá því að úrefnisstyrkurinn í mjólk væri lítill fyrsta mánuð mjaltaskeiðsins en aukist 

þá hratt, nái hámarki þremur til fjórum mánuðum frá burði (90-120 DIM) en lækki svo út 

mjaltaskeiðið (Arunvipas o.fl., 2003; Johnson og Young, 2003; Jonker o.fl., 1999; Carlsson 

o.fl., 1995). Sama mynstur fékkst í Ástralíu, Brasilíu, Tékklandi, Króatíu, Ontario í 

Bandaríkjunum og í Kína, nema úrefnisstyrkurinn náði hámarki ýmist fyrr við 60 DIM, 

(Trevaskis og Fulkerson, 1999) eða seinna við 150 DIM (Doska o.fl., 2012; Konjačić o.fl., 

2010; Jilek o.fl., 2006; Godden o.fl., 2001b) eða við 240 DIM (Zhang o.fl., 2018).  
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Enn aðrar rannsóknir greina frá neikvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og daga í 

mjöltum. Hærri úrefnisstyrkur er í mjólk tyrkneskra og grískra Holstein kúa fyrst eftir burð 

og á fyrri hluta mjaltaskeiðs (Siachos o.fl., 2019; Cardak, 2016).  

2.1.3 Úrefni eftir árstíma 

Úrefnisstyrkur í mjólk er ekki einungis breytilegur eftir stöðu á mjaltaskeiði heldur einnig 

eftir árstíma. Misjafnt er eftir rannsóknum hvenær árs úrefnisstyrkurinn er hæstur. All margir 

greina frá því að úrefnisstyrkurinn í mjólk hækki á vorin og fram á sumar og toppi á 

tímabilinu júní til september (Sawa o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 2010; Hojman o.fl., 2005; 

Hojman o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 2003; Godden o.fl., 2001b). Í Túnis var greint frá því 

að styrkurinn sé mestur á haustin (Abdouli o.fl., 2008) og greindu Miglior o.fl. (2006) frá 

því í rannsókn sinni á kanadískum Holstein og Ayrshire kúm að úrefnisstyrkurinn væri 

mestur á haustin, ásamt háum gildum í apríl og maí. Í eldri rannsókn frá Kanada var aftur á 

móti greint frá því að úrefnisstyrkurinn í mjólk færi vaxandi á haustin, næði hámarki í 

október en héldist hár fram yfir áramót. Þá fór styrkurinn lækkandi og náði lágmarki í mars 

en hélst síðan fremur lágur fram á haustið (Ng-Kwai-Hang o.fl., 1985). Aðrir greina frá því 

að úrefnisstyrkurinn sé hærri á veturna og fram á vorið (Siachos o.fl., 2017; Yoon o.fl., 2004; 

Trevaskis og Fulkerson, 1999).    

2.1.4 Úrefni eftir mjaltaskeiðum  

Fjöldi mjaltaskeiða er enn einn þátturinn sem hefur áhrif á úrefnisstyrk í mjólk en styrkurinn 

getur breyst með fjölda mjaltaskeiða. Úrefnisstyrkur í mjólk kúa í Bandaríkjunum, Ísrael, 

Kanada, Kína, Króatíu og Svíþjóð jókst með fjölda mjaltaskeiða, það er eldri kýr höfðu meiri 

styrk úrefnis í mjólk sinni en yngri kýr (Zhang o.fl., 2018; Bendelja o.fl., 2011; Konjačić 

o.fl., 2010; Miglior o.fl., 2006; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 

2003; Godden o.fl., 2001b). Margir greindu þó frá mjög litlum mun (Konjačić o.fl., 2010; 

Hojman o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 2003; Godden o.fl., 2001b; Oltner o.fl., 1985).  

Aðrar niðurstöður fengust í rannsóknum á mjólk úr kúm í Brasilíu, Póllandi, Tékklandi, 

Túnis, Tyrklandi og Serbíu en þar reyndist hærri úrefnisstyrkur vera á fyrri (lægri) 

mjaltaskeiðum (Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Sawa o.fl., 2011; Abdouli o.fl., 2008; Jilek 

o.fl., 2006). Í þremur af fimm rannsóknum voru það einungis kýr á fyrsta mjaltaskeiði sem 

voru með hærri úrefnisstyrk í mjólk en eldri kýr (Cardak, 2016; Sawa o.fl., 2011; Abdouli 
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o.fl., 2008) en í hinum tveimur rannsóknunum voru kýr á öðru mjaltaskeiði einnig með 

marktækt hærri úrefnisstyrk en eldri kýr (Doska o.fl., 2012; Jilek o.fl., 2006).  

Johnson og Young (2003) skoðuðu úrefnisstyrk í mjólk kúa í Idaho í Bandaríkjunum og 

greindu frá ólínulegu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og númer mjaltaskeiðs. Kýr á 

mjaltaskeiði tvö voru með marktækt hærri úrefnisstyrk í mjólk en bæði kýr á mjaltaskeiði 1 

og 3. Munurinn var þó mjög lítill. Rannsóknir í Kólumbíu, Kína og Ontario, Bandaríkjunum, 

greindu hins vegar frá því að það væri ekkert samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og númer 

mjaltaskeiðs (Henao-Velásquez o.fl., 2014; Yoon o.fl., 2004; Godden o.fl., 2001c).  

2.1.5 Úrefni og önnur innihaldsefni mjólkur  

2.1.5.1  Úrefni og fita 

Greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli úrefnis- og fitustyrks í mjólk, eftir því sem 

úrefnisstyrkurinn eykst, þá eykst fitustyrkurinn í mjólk (r=0,03-0,11) (Čobanović o.fl., 2017; 

Bendelja o.fl., 2011; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Godden o.fl., 

2001c).  

 

Einnig hefur verið greint frá neikvæðu sambandi á milli úrefnis- og fitustyrks í mjólk, eftir 

því sem úrefnisstyrkurinn í mjólk eykst, minnkar fitustyrkurinn (r=-0,06 til -0,37) (Siachos 

o.fl., 2017; Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Konjačić o.fl., 2010). Siachos o.fl. (2017) 

greindu þó frá því að sambandið væri einungis marktækt upp að 6,30 mmól/l úrefnisstyrk í 

grískum kúm og munurinn væri almennt mjög lítill. Johnson og Young (2003) greindu einnig 

frá ákveðnu hámarki. Þegar úrefnisstyrkurinn jókst úr 2,1 mmól/l upp í 7,8 mmól/l minnkaði 

fitustyrkurinn í mjólkinni úr 5,12% niður í 4,64% en ef úrefnisstyrkurinn fór yfir 7,8 mmól/l 

jókst fitustyrkurinn örlítið aftur (4,77%).  

 

Henao-Velásquez o.fl. (2014), Jilek o.fl. (2006) og Arunvipas o.fl. (2003) greindu aftur á 

móti frá ólínulegu sambandi á milli úrefnis- og fitustyrks í mjólk. Úrefnisstyrkurinn er lágur 

við lágan og háan fitustyrk, en hærri þess á milli. Í niðurstöðum Henao-Velásquez o.fl. 

(2014) var greint frá því að úrefnisstyrkur eykst (úr 5,74 mmól/l í 6,69 mmól/l) með auknum 

fitustyrk í mjólk upp að 45 g/kg fitu, stendur í stað að 48 g/kg fitu en fer minnkandi eftir það 

(niður í 6,02 mmól/l). Mesti fitustyrkurinn sé í raun við miðlungs úrefnisstyrk í mjólk. 

Godden o.fl. (2001b) greina frá samskonar ólínulegu sambandi, nema öfugu. Mesti 
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fitustyrkurinn var í mjólkinni þegar úrefnisstyrkur var annað hvort <2 mmól/l eða >8 mmól/l, 

en minni fitustyrkur var við miðlungs úrefnisstyrk í mjólk. Abdouli o.fl. (2008) greindu frá 

engu sambandi á milli úrefnis- og fitustyrks í mjólk.  

2.1.5.2  Úrefni og prótein 

Greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks og próteinstyrks í mjólk í kúm 

í Bandaríkjunum, Íran, Kanada, Króatíu og Serbíu (Čobanović o.fl., 2017; Bendelja o.fl., 

2011; Nozad o.fl., 2011; Arunvipas o.fl., 2003; Godden o.fl., 2001c). Fylgnistuðull var allt 

frá 0,03-0,38 (Čobanović o.fl., 2017, Arunvipas o.fl., 2003). Greindu Čobanović o.fl. (2017) 

frá því að þrátt fyrir hámarktækt jákvætt samband á milli úrefnis- og próteinstyrks í mjólk, 

þá minnki próteinstyrkurinn í mjólk ef úrefnisstyrkurinn fer yfir 4,2 mmól/l. Flestir aðrir 

rannsakendur greina hins vegar frá neikvæðu sambandi á milli úrefnis- og próteinstyrks í 

mjólk (r=-0,11 til -0,23) (Zhang o.fl., 2018; Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Konjačić o.fl., 

2010; Abdouli o.fl., 2008; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Trevaskis og Fulkerson, 

1999). Í grískum kúm var einnig greint frá neikvæðu sambandi á milli úrefnis- og 

próteinstyrks í mjólk en einungis upp að 6,4 mmól/l (Siachos o.fl., 2017).  

 

Jilek o.fl. (2006) skoðuðu úrefnisstyrk í mjólk tékkneskra kúa og greindu frá marktæku 

neikvæðu sambandi (r=-0,74) ef línulegt samband á milli úrefnis- og próteinstyrks í mjólk 

var skoðað en sambandið varð jákvætt (r=0,15) ef annars stigs samband var skoðað. 

Úrefnisstyrkurinn reyndist þá vera hærri við háan og lágan próteinstyrk í mjólk. Godden o.fl. 

(2001b) fengu sambærilegar niðurstöður, neikvætt línulegt samband var á milli úrefnis- og 

próteinstyrks í mjólk en munurinn var í raun annars stigs samband, hærri úrefnisstyrkur við 

lágan og háan próteinstyrk. Henao-Velásquez o.fl. (2014) greindu aftur á móti frá því að 

ekkert samband væri til staðar hjá Holstein kúm í Kólumbíu.  

2.1.5.3  Úrefni og laktósi 

Sýnt hefur verið fram á að úrefnisstyrkur aukist með auknum laktósastyrk í mjólk (Siachos 

o.fl., 2017; Cardak, 2016; Henao-Velásquez o.fl., 2014; Nozad o.fl., 2011) en þrátt fyrir að 

munurinn sé marktækur, er hann mjög lítill (Siachos o.fl., 2017). Fylgnistuðull á milli 

laktósa- og úrefnisstyrks í mjólk var veikur, frá 0,15-0,2 (Cardak, 2016; Nozad o.fl., 2011). 

Í kínverskum kúm fannst þó annað samband, með auknum úrefnisstyrk var marktækt minni 
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laktósastyrkur í mjólk (neikvætt samband). Mesti styrkur laktósa var þó við úrefnisstyrk á 

bilinu 3,55-5,31 mmól/l, en ekki við úrefnisstyrk <3,55 mmól/l (Zhang o.fl., 2018). 

2.1.5.4  Úrefni og kasein  

Engar rannsóknir fundust sem hafa greint frá sambandi á milli úrefnis- og kaseinstyrks í 

mjólk.  

2.1.5.5  Úrefni og frumutala  

Rannsóknir Siachos o.fl. (2017) og Yoon o.fl. (2004) á grískum og kóreskum kúm sýndu 

fram á jákvætt en veikt samband á milli úrefnisstyrks og frumutölu í mjólk, eftir því sem 

úrefnisstyrkurinn jókst, jókst frumutalan (fylgnistuðull r=0,12). Flestar aðrar rannsóknir 

sýna fram á neikvætt samband á milli úrefnisstyrks og frumutölu í mjólk, frumutalan er hærri 

við lágan úrefnisstyrk (Zhang o.fl., 2018; Cardak, 2016; Bendelja o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 

2010; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 2003; Johnson & Young, 

2003). Fylgnin á milli frumutölu og úrefnisstyrks er þó mjög veik,  

r=-0,0005 og upp í -0,16 (Cardak, 2016; Bendelja o.fl., 2011; Hojman o.fl., 2004). Til að 

setja þetta í samhengi við tölur, þá greindi Cardak (2016) frá því að úrefnisstyrkurinn í mjólk 

tyrkneskra kúa væri yfir 7,4 mmól/l þegar frumutalan er undir 500 þúsund/ml en minnkaði 

eftir því sem frumutalan hækkaði og var kominn niður í 6,4 mmól/l þegar frumutalan fór yfir 

1000 frumur/ml. Kínverskar kýr voru með lægri frumutölu að meðaltali eða 213 þúsund 

frumur í hverjum millilítra. Hæsta frumutalan (229 þúsund/ml) var í lægsta úrefnisflokknum 

sem innihélt úrefnisstyrk á bilinu 1,77-3,54 mmól/l. Frumutalan var marktækt minni, <209 

þúsund/ml við úrefnisstyrk yfir 3,54 mmól/l (Zhang o.fl., 2018).  

 

Godden o.fl. (2001b) greindu aftur á móti frá neikvæðu en ekki línulegu sambandi 

(boglínudregnu, curvilinear) á milli úrefnisstyrks í mjólk og 2 log af frumutölu 

(frumutölugildunum hefur verið varpað) þegar einstaklingssýni kanadískra kúa voru skoðuð. 

Ef úrefnisstyrkur hjarðanna var skoðaður reyndist ekki vera samband á milli úrefnisstyrks 

og frumutölu í mjólk kúnna. Í Kólumbíu og í eldri rannsókn frá Kanada hafði úrefnisstyrkur 

ekki áhrif á frumutölu í mjólk (Henao-Velásquez o.fl., 2014; Ng-Kwai-Hang o.fl., 1985).   
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2.1.5.6  Úrefni og fríar fitusýrur (FFS)  

Rannsóknir sem snúa að sambandi á milli styrks frírra fitusýra í fóðri og úrefnisstyrks í mjólk 

hafa verið gerðar en engar rannsóknir fundust sem snúa að sambandi úrefnisstyrks og styrks 

frírra fitusýra í mjólk.  

2.1.6 Úrefni og nyt (mjólkurmagn) 

Rannsóknum ber ekki saman um samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar. Flestir 

rannsakendur greina frá jákvæðu sambandi, nytin eykst með auknum úrefnisstyrk í mjólk 

(Čobanović o.fl., 2017; Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Bendelja o.fl., 2011; Jilek o.fl., 

2006; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 2003; 

Jonker o.fl., 1999; Carlsson o.fl., 1995; Oltner o.fl., 1985). Fylgnin á milli úrefnisstyrks í 

mjólk og nytar er þó veik, en greint hefur verið frá fylgnistuðli frá 0,01 upp í 0,35 (Cardak, 

2016; Doska o.fl., 2012; Yoon o.fl., 2004). Godden o.fl. (2001b) skoðuðu samband á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og óleiðréttrar og orkuleiðréttrar nytar. Komust þeir að því að jákvætt 

samband var á milli úrefnisstyrks og nytar en sambandið var þó ekki línulegt. Í rannsókn 

Arunvipas o.fl. (2003) var greint frá því að aukning um 1 kg af mjólk á dag í kanadískum 

kúm eða 305 kg aukning yfir mjaltaskeiðið myndi auka úrefnisstyrkinn í mjólk um 0,018 

mmól/l. Aukning á nyt um 2000 kg (á 305 dögum) myndi þá skila sér í 0,93 mmól/l aukningu 

í úrefnisstyrk. Er það meiri aukning en Jonker o.fl. (1999) greindu frá í bandarískum kúm 

þar sem úrefnisstykurinn í mjólk hækkaði um 0,92 mmól/l við 2000 kg aukningu á nyt. 

Siachos o.fl. (2017) og Konjačić o.fl. (2010) greindu einnig frá jákvæðu sambandi á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og nytar, en þó einungis upp að vissum úrefnisstyrk. Ef 

úrefnisstyrkurinn fór yfir 5,7 mmól/l (Siachos o.fl., 2017) og 5,8 mmól/l (Konjačić o.fl., 

2010) minnkaði nytin aftur.  

 

Í annarri rannsókn sem Godden o.fl. (2001c) framkvæmdu kom aftur á móti fram neikvætt 

samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og óleiðréttrar nytar. Þegar leiðrétt hafði verið fyrir 

fitu- og próteinstyrk var ekki marktækt samband til staðar á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

nytar. Sömu niðurstöður fengust í Túnis (Abdouli o.fl., 2008). Aðrir hafa greint frá því að 

ekkert samband sé á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar (Henao-Velásquez o.fl., 2014; Baker 

o.fl., 1995).  
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2.1.7 Úrefni og ending (langlífi)   

Fáir hafa rannsakað tengsl á milli úrefnisstyrks í mjólk og endingar eða langlífi kúa. 

Fjölmargir hafa greint frá breytingu á úrefnisstyrk á milli mjaltaskeiða, líkt og áður hefur 

komið fram, en segir það okkur þó ekki til um endingu kúa. Minnkun í úrefnisstyrk frá 

mjaltaskeiði 1 til 5 segir okkur ekki að kýr með lægri úrefnisstyrk endist lengur og því sé 

úrefnisstyrkurinn lægri á mjaltaskeiði 5, heldur að úrefnisstyrkurinn breytist með auknum 

fjölda mjaltaskeiða. Skoða þarf heildarfjölda mjaltaskeiða sem kýrin mjólkar á ævi sinni eða 

aldur hennar við slátrun til að svara spurningunni um samband á milli úrefnisstyrks í mjólk 

og endingar kúa. Miglior o.fl. (2006) eru einu rannsakendurnir sem hafa greint frá 

niðurstöðum rannsókna um tengsl á milli úrefnisstyrks í mjólk og langlífi kúa. Rannsökuðu 

þeir þetta samband hjá Holstein og Ayrshire kúm í Kanada. Í ljós kom að hjá Holstein kúm 

var marktækt jákvætt línulegt samband á milli úrefnisstyrks og langlífis, hærri úrefnisstyrkur 

í mjólk þýddi meira langlífi. Hjá Ayrshire kúm var aftur á móti betra að vera með miðlungs 

úrefnisstyrk í mjólk, 2,72-5,73 mmól/l, þar sem úrefnisstyrkur <2,72 mmól/l og >5,73 

mmól/l leiddi til minni lífslíkna (Miglior o.fl., 2006).  

2.1.8 Úrefni og frjósemi 

Fjölmargar rannsóknir í fjölmörgum löndum hafa verið gerðar til að skoða sambandið á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og frjósemi en rannsakendur eru þó alls ekki allir á sama máli. Flestir 

greina frá neikvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks og frjósemi (Čobanović o.fl., 2017; Sawa 

o.fl., 2011; Arunvipas o.fl., 2007; Guo o.fl., 2004; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; 

Rajala-Schultz o.fl., 2001; Larson o.fl., 1997; Butler o.fl., 1996; Elrod og Butler, 1993), aðrir 

greina frá ólínulegu sambandi á milli þessara þátta (Nourozi o.fl., 2010; Godden o.fl., 2001a; 

Gustafsson og Carlsson, 1993), enn aðrir frá jákvæðu sambandi (Řehák o.fl., 2009) og að 

lokum þeir sem greina frá litlu sem engu sambandi á milli úrefnisstyrks og frjósemi (Cottrill 

o.fl., 2002; Trevaskis og Fulkerson, 1999).  

2.1.8.1  Neikvætt samband  

Guo o.fl. (2004) rannsökuðu frjósemi í kúm í Pennsylvaníu og greindu frá neikvæðu 

sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og fanghlutfalls við fyrstu sæðingu. Ef úrefnisstyrkur 

í mjólk jókst um 3,19 mmól/l þá minnkaði fanghlutfall um 2-4%. Svipaðar og enn skýrari 

niðurstöður fengu Arunvipas o.fl. (2007) sem rannsökuðu tengslin milli úrefnisstyrks í mjólk 
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og frjósemi á 375 kúabúum á Eyju Játvarðs prins í Kanada. Við aukningu í úrefnisstyrk frá 

3,55 mmól/l í 7,09 mmól/l (aukning um 3,54 mmól/l) minnkaði fanghlutfall við fyrstu 

sæðingu um 13,9% (Arunvipas o.fl., 2007). Úrefnisstyrkur hafði aftur á móti ekki marktæk 

áhrif á heildar fanghlutfall ef allar sæðingar voru teknar með (Arunvipas o.fl., 2007; Guo 

o.fl., 2004). Rannsakendur í Póllandi sýndu fram á að aukinn úrefnisstyrkur leiddi af sér 

lengra tímabil á milli burðar og fyrstu sæðingar, lengra tímabil á milli burðar og 

árangursríkrar sæðingar auk þess sem að sæða þurfti kýrnar oftar eða 1,92 sinnum að 

meðaltali (Sawa o.fl., 2011). Sambærilegar niðurstöður fengust í Serbíu, kýrnar með lægsta 

úrefnisstyrkinn í mjólk (<3,55 mmól/l) voru með stysta tímann frá burði að árangursríkri 

sæðingu (73 dagar) samanborið við kýr með hærri úrefnisstyrk (>7,09 mmól/l, 162 dagar) 

(Čobanović o.fl., 2017).  

 

Fjölmargir rannsakendur hafa skoðað við hvaða mörk úrefnisstyrkurinn fer að draga úr 

frjósemi (Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Rajala-Schultz o.fl., 2001; Butler o.fl., 1996; 

Elrod og Butler, 1993). Í New York ríki voru Holstein kýr rannsakaðar og í ljós kom að ef 

úrefnisstyrkur í blóði eða mjólk fór yfir 6,74 mmól/l þá minnkaði fanghlutfall um 18-21% 

(Butler o.fl., 1996). Eldri rannsókn í New York ríki hafði þó sýnt fram á enn neikvæðari 

áhrif á fanghlutfall við lægri úrefnisstyrk. Fyrsta kálfs kvígur sem voru með úrefnisstyrk yfir 

5,67 mmól/l (í blóði) höfðu 30% lægra fanghlutfall samanborið við fyrsta kálfs kvígur með 

lægri úrefnisstyrk (Elrod og Butler, 1993). Í Kóreu voru kýr með úrefnisstyrk yfir 6,38 

mmól/l lengur að festa fang en kýr með lægri úrefnisstyrk (Yoon o.fl., 2004). Í Ísrael og 

Ohio var kúnum skipt niður í úrefnisflokka til að meta við hvaða mörk úrefnisstyrkurinn fer 

að hafa áhrif á frjósemi. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að kýr í lægri úrefnisflokkum í Ohio 

voru 1,2-2,4 líklegri til að festa fang samanborið við kýr í hærri úrefnisflokkum og í Ísrael 

voru kýr í lægstu úrefnisflokkunum með 1,4-2,3% hærra fanghlutfall en kýr með hærri 

úrefnisstyrk (Hojman o.fl., 2004; Rajala-Schultz o.fl., 2001).  

2.1.8.2  Jákvætt samband  

Řehák o.fl. (2009) rannsökuðu Holstein kýr í Tékklandi og greindu frá því að það væri ekki 

marktækt samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og fanghlutfalls við fyrstu sæðingu. Það var 

aftur á móti samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og tímabilsins frá burði að fyrstu sæðingu. 

Þetta tímabil var lengst hjá kúm með lágan úrefnisstyrk. Einnig greindu þeir frá því að ef 

tímabilið frá burði að fyrstu sæðingu var lengra en tveir mánuðir, þá voru 10% meiri líkur á 
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fangi. Lægri úrefnisstyrkur skilar sér í lengra tímabili (minni frjósemi) en um leið meiri 

líkum á fangi (meiri frjósemi) (Řehák o.fl., 2009).  

2.1.8.3  Ólínulegt samband  

Rannsakendurnir Gustafsson og Carlsson (1993) greindu frá því í rannsókn sinni á sænskum 

kúm að tímabilið frá burði að fyrstu og síðustu sæðingu væri lengra í hjörðum með háan og 

lágan úrefnisstyrk í mjólk. Stysti tíminn á milli burðar og síðustu sæðingar (fangs) væri hjá 

kúm sem voru með úrefnisstyrk upp á 5,0 mmól/l. Ekki ósvipað ólínulegt samband kom fram 

hjá Nourozi o.fl. (2010) sem skoðuðu íranskar Holstein kýr. Frjósemin var meiri hjá fyrsta 

kálfs kvígum með úrefnisstyrk á bilinu 4,25-6,28 mmól/l en kvígum sem voru ýmist með 

minni eða meiri úrefnisstyrk. Algjörlega öfugar niðurstöður fengu Godden o.fl. (2001a) 

þegar þeir rannsökuðu úrefnisstyrk í Holstein hjörðum í Ontario. Þar kom fram neikvætt 

ólínulegt (boglínudregið) samband á milli úrefnisstyrks og fanghlutfalls fyrir fyrstu, aðra og 

þriðju sæðingu. Líkurnar á fangi voru mestar þegar úrefnisstyrkur við sæðingu var fyrir 

neðan 4,5 mmól/l eða meiri en 6,5 mmól/l. Marktækt minnstu líkur á fangi voru við 

úrefnisstyrk á bilinu 4,5-6,5 mmól/l við sæðingu (Godden o.fl., 2001a). 

2.1.8.4  Ekkert samband  

Cottrill o.fl. (2002) rannsökuðu frjósemi í breskum kúm og greindu frá því að ekkert 

samband var á milli úrefnisstyrks í tanksýnum og fanghlutfalls við fyrstu sæðingu. Það var 

heldur ekki samband á milli úrefnisstyrks í einstaklingssýnum og fanghlutfalls við fyrstu 

sæðingu í tíu af ellefu hjörðum. Í þessari einu hjörð var bæði úrefnisstyrkur í mjólk og 

fanghlutfall mjög hátt. Samskonar niðurstöður fengu Trevaskis og Fulkerson (1999) þegar 

þeir rannsökuðu ástralskar Friesian kýr en ekki var marktækt samband á milli úrefnisstyrks 

í mjólk og fanghlutfalls við fyrstu sæðingu.   

2.2 Íslenskar rannsóknir 

Engar innlendar tilraunir hafa verið gerðar til að rannsaka sérstaklega umhverfisáhrif á 

úrefnisstyrk í kúamjólk en úrefnismælingar hafa þó verið framkvæmdar í nokkrum 

fóðrunartilraunum hér á landi. Farið verður yfir helstu niðurstöður þessara tilrauna hér fyrir 

neðan.  
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2.2.1 Úrefnisstyrkur í blóði  

Grétar Hrafn Harðarsson o.fl. (1995) rannsökuðu hvernig mismunandi orkufóðrun í upphafi 

mjaltaskeiðs hefði áhrif á blóðefni og komust meðal annars að því að það var hærri styrkur 

UREA-N í blóði kúa sem fengu próteinríkara kjarnfóður. UREA-N var 2,73 mmól/l þegar 

fóðrið innihélt 17% hráprótein en 2,14 mmól/l þegar kjarnfóðrið innihélt 15% hráprótein. 

UREA-N var með jákvæða marktæka fylgni (r=0,47) við hrápróteinmagn og PBV gildi 

(r=0,52) í kjarnfóðri. Engin fylgni var á milli AAT magns í kjarnfóðri og UREA-N né á milli 

nytar og UREA-N (Grétar Hrafn Harðarsson o.fl., 1995). Ályktuðu rannsakendur út frá 

þessum niðurstöðum að tengsl séu frekar á milli úrefnisstyrks og leysanleika próteina í fóðri 

en úrefnisstyrks og heildarprótein fóðrunar.  

2.2.2 Áhrif fóðrunar  

Gunnar Ríkharðsson og Einar Gestsson (1996) rannsökuðu hvort hægt væri að ná fram meira 

gróffóðuráti og þar með mjólkurframleiðslu með því að fóðra mjólkurkýr að hluta til á 

fóðurkáli í stað votheys. Einnig skoðuðu þeir áhrif þess að bæta hertu loðnulýsi í kjarnfóður 

mjólkurkúa. Ekki reyndist vera munur á þurrefnisáti eftir fóðrunum en marktækur munur var 

á úrefnisstyrk í mjólk. Úrefnisstyrkurinn var hærri (4,57 mmól/l) þegar kýrnar voru fóðraðar 

á votheyi samanborið við fóðurkál (3,43 mmól/l). Rekja mátti muninn til þess að meira magn 

var af próteinum og hærri PBV gildi í votheyinu (16,6% og 165g/d) en í fóðurkálinu (13,1% 

og -23 g/d).  

Sama ár (1996) greindi Sigríður Bjarnadóttir frá áhrifum sláttutíma snarrótar á át og nyt 

mjólkurkúa á Möðruvöllum. Sláttutíminn hafði lítil áhrif á gróffóðurát kúnna en hámarktæk 

áhrif á nyt og úrefnisstyrk í mjólkinni. Úrefnisstyrkurinn var á bilinu 5,8-7,0 mmól/l að 

jafnaði eftir sláttutímum, hæstur í snemmsleginni en lægstur í síðsleginni snarrót (Sigríður 

Bjarnadóttir, 1996). Líkt og í rannsókn Gunnars og Einars mátti rekja muninn á úrefnisstyrk 

mjólkurinnar til próteinjafnvægis í vömb (PBV) en magn PBV og AAT voru mest í 

snemmsleginni snarrót og minnst í síðsleginni (Gunnar Ríkharðsson og Einar Gestsson, 

1996; Sigríður Bjarnadóttir, 1996).  

Nokkrum árum síðar (1998) kannaði Sigríður áhrif vélbundins þurrheys og háarrúlla á át, 

nyt, efnainnihald og þungabreytingar kúnna (Sigríður Bjarnadóttir, 1998). Samanburður var 

gerður á rúlluheyi (seinni sláttur) og þurrheyi (fyrri sláttur) en allt hey var af sömu spildu og 
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orkuinnihald heygerðanna það sama við hirðingu. Ekki reyndist vera munur á heildaráti milli 

rúlluheys, þurrheys og blöndu af hvoru tveggja, né á áti mælt í fóðureiningum. Próteinát 

mælt í PBV var hins vegar marktækt meira þegar rúlluhey var gefið (516 g PBV/d) 

samanborið við þurrhey (230 g PBV/d). Próteinát mælt í AAT var minnst í rúllum en mest í 

blöndu af rúllum og þurrheyi. Úrefnisstyrkur í mjólk reyndist vera hæstur þegar fóðrað var 

á þurrheyi (6,25 mmól/l) en minnstur í rúlluheyinu (5,57 mmól/l) (Sigríður Bjarnadóttir, 

1998). Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við aðrar íslenskar rannsóknir, né erlendar 

rannsóknir. Taldi Sigríður að samspilsáhrif á milli hárra PBV gilda og hárra AAT gilda hafi 

valdið þessu (Sigríður Bjarnadóttir, 1998).  

Veturinn 1997 var borin saman fóðrun á þrenns konar bygggerðum fyrir mjólkurkýr á Stóra 

Ármóti; votverkað íslenskt, þurrkað íslenskt og innflutt þurrkað (Gunnar Ríkharðsson og 

Einar Gestsson, 1998). Magn hrápróteina og PBV gildi voru hæst þegar fóðrað var með 

votverkuðu byggi en minnst var af hrápróteinum í fóðrun með innfluttu byggi. 

Úrefnisstyrkur í mjólk var hæstur (6,83 mmól/l) þegar fóðrað var með votverkuðu byggi en 

minnstur (6,33 mmól/l) þegar fóðrað var með innfluttu byggi. Reyndist úrefnisstyrkurinn í 

mjólk lækka um 0,4 mmól/l þegar PBV gildi fóðursins lækkuðu um 210 g (Gunnar 

Ríkharðsson og Einar Gestsson, 1998).  

Ári síðar, var fóðrunarvirði hálíngresis og vallarfoxgrass (fyrri og seinni sláttur) fyrir 

mjólkurkýr rannsakað (Gunnar Ríkharðsson og Sigríður Bjarnadóttir, 1999). Þar sem 

efnamælingar á seinni slætti hálíngresis voru ekki til staðar var samanburður einungis gerður 

á þremur meðferðum, hálíngresi, fyrri slætti vallarfoxgrass og seinni slætti vallarfoxgrass. 

Mikill breytileiki var á orkugildum (0,71-0,82 FEm/kg þe.) og áti (3,6-12,1 kg þe./d) 

heyjanna sem gerði beinan samanburð á milli heygerðanna erfiðan. Hrápróteinmagn var 

mest í fyrri slætti af vallarfoxgrasi og minnst í hálíngresi en PBV magn var mest í seinni 

slætti af vallarfoxgrasi og minnst í hálíngresi. Ef innihald heildarfóðurs var skoðað, þá var 

mesta próteinmagnið að finna í seinni slætti af vallarfoxgrasi (196 g/kg þe.) en minnst í fyrri 

slætti af vallarfoxgrasi (161 g/kg þe.). Magn nýtanlegs próteins (AAT) var aftur á móti mest 

í hálíngresi (100 g/kg þe.) og minnst í fyrri slætti af vallarfoxgrasi (88 g/kg þe.) ef 

heildarfóðrun var skoðuð. Fylgdi úrefnisstyrkurinn próteinmagni heildarfóðurs, en hann var 

mestur þegar kúnum var gefin há af vallarfoxgrasi (6,46 mmól/l), minni ef hálíngresi var 

gefið (6,11 mmól/l) og minnstur þegar fóðrað var á fyrri slætti af vallarfoxgrasi (5,41 

mmól/l) (Gunnar Ríkharðsson og Sigríður Bjarnadóttir, 1999).  
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Könnuð voru áhrif þriggja grænfóðurtegunda; fóðurmergkáls, vetrarrepju og vetrarrýgresis, 

á nyt og efnainnihald kúa á Stóra Ármóti (Sigríður Bjarnadóttir, 1999). Ekki reyndist vera 

munur á meltanleika né orkuinnihaldi tegundanna en marktækur munur var á PBV áti á dag. 

Mest var PBV átið á rýgresinu (245 PBV/dag) en minnst á fóðurmergkáli (-16 PBV/dag). 

Ekki reyndist þó vera marktækur munur á milli úrefnisstyrks í mjólk á milli fóðrunar á 

mismunandi grænfóðri, en meðal úrefnisstyrkurinn var á bilinu 4,43-4,92 mmól/l eftir 

fóðrunum (Sigríður Bjarnadóttir, 1999).  

Laufey Bjarnadóttir og Þóroddur Sveinsson (1999) rannsökuðu áhrif sláttutíma á 

fóðrunarvirði vallarfoxgrass fyrir mjólkurkýr og þá voru meðal annars gerðar mælingar á 

úrefnisstyrk mjólkur. Sláttutími vallarfoxgrass hafði marktæk áhrif á nythæð og próteinstyrk 

en það var ekki marktækur munur (p=0,085) á úrefnisstyrk mjólkur sem var á bilinu 4,4-4,8 

mmól/l.  

Ekki ósvipaðar niðurstöður fengust úr rannsóknum Gunnars Ríkharðssonar o.fl. (2001) 

þegar áhrif tvísláttar á fóðrunarvirði gróffóðurs fyrir mjólkurkýr voru rannsökuð. Áhrif 

sláttumeðferðar hafði marktæk áhrif á nythæð og próteinstyrk í mjólk en það var ekki 

marktækur munur á úrefnisstyrk í mjólk sem var á bilinu 4,94-5,15 mmól/l eftir fóðrunum 

(Gunnar Ríkharðsson o.fl., 2001). Búast hefði mátt við að úrefnisstyrkurinn fylgdi 

hrápróteinmagni eða PBV gildum þar sem hámarktækur munur var á magni hrápróteins, 

PBV og AAT í heildarfóðri á milli mismunandi fóðrunar. Munur á áti (mældu í kg þe./d og 

FEm/d) gæti skýrt þessar niðurstöður þar sem hámarktækur munur var á áti milli mismunandi 

fóðrunar (Gunnar Ríkharðsson o.fl., 2001).  

Bragi Líndal Ólafsson o.fl. (2002) rannsökuðu áhrif fóðrunar á efnainnihald í mjólk með því 

að velja fóðursamsetningar sem þóttu líklegar til að valda breytileika á efnasamsetningu 

mjólkur. Fóðurmeðferðirnar voru fjórar; nægileg orka og nægilegt prótein til viðhalds og 

mjólkurframleiðslu (skv. AAT þörfum), nægileg orka en of lítið prótein (AAT 15% undir 

þörfum), nægilegt prótein en of lítil orka (10% undir þörfum) og of lítið prótein og orka. Það 

varð ekki breyting á úrefnisstyrk í mjólk þegar orka var gefin 10% undir þörfum samanborið 

við nægilega orku, en þegar undirfóðrað var á próteini (15% undir þörfum) þá lækkaði 

úrefnisstyrkurinn í mjólk um 1,49-1,53 mmól/l (Bragi Líndal Ólafsson o.fl., 2002).  

Í samanburðartilraunum á Möðruvöllum og Hvanneyri með próteingjafa í kjarnfóðri fyrir 

mjólkurkýr var mældur styrkur úrefnis í mjólk (Þóroddur Sveinsson, 2009). Í tilraununum 
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voru prófaðar þrjár kjarnfóðurblöndur, ein með fiskimjöli og tvær með sojamjöli sem 

próteingjafa. Á Möðruvöllum voru kýrnar fóðraðar þannig að þær fengu alltaf jafnmikið 

AAT úr fóðri óháð kjarnfóðurblöndu. Þar var marktækur munur á úrefnisstyrk mjólkur eftir 

kjarnfóðurblöndum, hann var lægstur á fiskimjölsblöndunni (5,4 mmól/l) en hærri í 

sojablöndunum (5,7-5,9 mmól/l). Fylgdi úrefnisstyrkurinn próteinmagni fóðursins en bæði 

próteinmagn og PBV magn var lægra í fiskimjölsblöndunni en í sojablöndunum. Á 

Hvanneyri hins vegar, voru kýrnar fóðraðar þannig að þær fengu jafn margar fóðureiningar 

úr fóðrinu óháð blöndum. Þar var úrefnistyrkurinn á bilinu 7,3-7,6 mmól/l og ekki 

marktækur munur á milli kjarnfóðurtegunda, þrátt fyrir mismunandi prótein- og PBV 

innihald kjarnfóðursins (Þóroddur Sveinsson, 2009). 

Hrafnhildur Baldursdóttir og Jóhannes Sveinbjörnsson (2017) rannsökuðu áhrif fóðrunar á 

efnainnihald mjólkur og lögðu sérstaka áherslu á fitu þar sem aukin eftirspurn hafði verið á 

fituríkum mjólkurvörum. Fitu var bætt við fóður 37 kúa á Stóra Ármóti, annars vegar með 

þurrfitu (Bergafat) og hins vegar með fituinnblöndun í kjarnfóður (Feitur róbót 

kjarnfóðurblanda). Rannsóknin heppnaðist vel og skilaði fituviðbót í fóðri sér í auknum 

fitustyrk mjólkur en próteinstyrkur minnkaði. Þrátt fyrir að þau hafi ekki tekið úrefnisstyrk 

í mjólk fyrir sérstaklega greindu þau frá því að áhrif tímalengdar frá burði á úrefnisstyrk í 

mjólk voru ekki marktæk. Úrefnisstyrkurinn var að meðaltali 6,10 mmól/l frá 59-80 DIM, 

6,02 mmól/l frá 94-115 DIM og 6,24 mmól/l frá 129-150 DIM. Meðferðirnar höfðu ekki 

heldur marktæk áhrif á úrefnisstyrk í mjólk sem var frá 6,06-6,19 mmól/l eftir meðferðum.  

2.2.3 Viðmiðunargildi  

Almennt er talið að úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa eigi að liggja á bilinu 3-6 mmól/l en 

hefur úrefnisstyrkur þó ekki áhrif á verð innlagðrar mjólkur (Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, án 

árs). Verð innlagðrar mjólkur ræðst af prótein- og fitustyrk mjólkurinnar, svo meiri prótein- 

og fitustyrkur skilar sér í hærra verði. Framleiðendur fá auk þess greitt 2% aukalega á hvern 

lítra innlagðar mjólkur í mánuðinum ef hún stenst allar kröfur um 1. flokk, en faldmeðaltal 

frumutölu í mánuðinum verður að vera undir 200 þúsund frumur/ml, meðaltal líftölu undir 

20.000 einingar/ml og faldmeðaltal frírra fitusýra undir 0,9 mmól/l (Ráðgjafarmiðstöð 

landbúnaðarins, 2021b).  
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3 Aðferðir 

Rannsóknin byggir á Huppu, skýrsluhaldskerfi fyrir nautgriparækt, niðurstöðum 

efnamælinga á einstaklings- og tanksýnum sem gerðar voru hjá Rannsóknarstofu 

mjólkuriðnaðarins (RM) og niðurstöðum spurningalista úr heimsóknum á völdum búum. 

Notast var við fjögurra ára tímabil, 2015-2018 í öllum tilfellum.  

3.1  Mælingar og sýnataka  

Samkvæmt reglugerð um stuðning í nautgriparækt (nr. 1252/2019) þurfa 

mjólkurframleiðendur að skila inn gögnum um nyt allra mjólkandi kúa (mjólkurskýrsla) í 

hverjum mánuði og niðurstöðum kýrsýna (mjólkursýni/einstaklingssýni) úr öllum mjólkandi 

kúm tvisvar í hverjum ársfjórðungi. Jafnframt er afurðastöðvum skylt að skila inn gögnum 

um innlagðar afurðir framleiðenda, þar á meðal niðurstöðum tanksýna inn í Huppu, fyrir 

hvern framleiðanda. Kýrsýnin eiga að sýna þverskurð af mjólkinni úr gripnum og til þess er 

notaður þar til gerður mjólkurmælir eða sýnatökubúnaður sem tekur sýni úr mjólkinni jafnt 

og þétt yfir mjaltatímann. Bóndinn setur sýni úr hverri kú í númerað sýnaglas í 

sýnatökukassa frá RM en í hverju glasi eru rotvarnarefni sem varðveita sýnið. Með 

sýnatökukassanum fylgir eyðublað (kýrsýnaspjald) sem bóndinn fyllir út, en á því kemur 

fram bæjarnúmer og nafn býlis, sýnatökutímabil, dagsetning ásamt nafni og númeri á öllum 

mjólkandi gripum á bænum. Fyrir aftan nafn og númer gripanna er auður dálkur sem bóndinn 

fyllir inn í númer sýnis. Bóndinn skilar kýrsýnum frá sér til mjólkurbílstjóra sem kemur þeim 

áfram til RM. Mjólkurbílstjórar sjá um að taka tanksýni um leið og dælt er á tankbílinn, en 

sýni er tekið jafnt og þétt á meðan það er verið að dæla úr tanknum hjá innleggjanda. 

Tanksýnin eru einnig rotvarin og eru öll sýni, bæði einstaklings- og tanksýni, geymd í kæli 

þar til RM fær þau til efnamælinga. Þá eru sýnin sett í heitt vatnsbað og hituð í 41±1°C áður 

en þau eru mæld með aðferð sem er kölluð FTIR (Fourier-transform infrared spectroscopy) 

(Guðmundur Jónsson, munnleg heimild, 5. maí 2020), en FTIR snýr að því að mæla hversu 

mikið ljós sýnið gleypir í sig við ákveðnar bylgjulengdir og reikna þannig út efnainnihald 

sýnisins (Moore, 2014). Efnagreining á fitu,- prótein,- laktósa,- úrefnis- og kaseinstyrk ásamt 

fríum fitusýrum fer fram í Milkoscan FT1-6000 integrator-IMT tæki frá Foss A/S í 

Danmörku. Frumutalan er aftur á móti mæld í Fossomatic FC tæki frá Foss A/S. Hvert sýni 

er mælt 12 sinnum og meðaltal þeirra mælinga skráð (Guðmundur Jónsson, munnleg 

heimild, 5. maí 2020). Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir mælibil tækjanna ásamt fráviki, en yfir 
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daginn eru einnig tekin leiðbeinandi sýni með þekktu efnainnihaldi til að fylgjast með vélinni 

(Guðmundur Jónsson, munnleg heimild, 5. maí 2020). Niðurstöður efnagreininga á 

einstaklings- og tanksýnum eru að lokum lesin inn í Huppu. 

Tafla 1. Spönn og frávik mælinga á efnainnihaldi mjólkur sem framkvæmt er í Milkoscan FT1 og Fossomatic 

FC tækjum RM. CV (coefficient of variation) er frávikshlutfall. Tafla þessi er byggð á upplýsingabæklingum 

frá Foss (Foss, 2018; Foss, 2019). 

Efni Mælibil (spönn) Frávik 

Fita 0-15% ± 0,05 

Prótein 0-10% ± 0,05 

Laktósi 0-10% ± 0,05 

Úrefni 1,6-16,7 mmól/l ± 0,25 mmól/l 

Kasein 0-10% ± 0,05 

Fríar fitusýrur Ekki gefið upp  Ekki gefið upp  

Frumutala 0-10 milljón frumur/ml 

CV < 6% 100-299 þ. frumur/ml 

CV < 4% 300-99 þ. frumur/ml 

CV < 6% 500-1500 þ. frumur/ml 

 

3.2 Val á búum  

Gagnasafn yfir öll tanksýni (116.041 sýni), frá öllum búum á Íslandi fyrir tímabilið 2015-

2018 var keypt af RML og notað til að ákveða hvaða bú yrðu valin til frekari úrvinnslu. Búin 

urðu að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að eiga möguleika á að verða valin; fullkomið 

skýrsluhald öll árin, frávik á mjólkurinnleggi og skráðum skýrsluhaldsafurðum varð að vera 

undir 20%, lágmarks bústærð var 15 árskýr og meðalársnyt á kú yfir 4000 lítrar á ári. Alls 

uppfylltu 410 bú þessi skilyrði og má sjá dreifingu á meðalúrefnisstyrk þeirra á mynd 1. Búin 

voru flokkuð í fimm jafna úrefnisflokka (82 bú í hverjum flokki) út frá meðalúrefnisstyrk í 

mjólk tanksýna fyrir árin 2015-2018. Upplýsingar um skiptingu úrefnisflokkanna má sjá í 

töflu 2.  
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Mynd 1. Dreifing á meðalúrefnisstyrk (mmól/l) 410 kúabúa fyrir árin 2015-2018. 

Tafla 2. Spönn og meðaltal hvers úrefnisflokks, ásamt skilgreiningu á flokkun.  

Úrefnisflokkur Flokkun Spönn (mmól/l) Meðaltal (mmól/l) 

1 Lág gildi 3,84-5,41 5,06 

2 Undir meðaltali 5,42-5,74 5,59 

3 Meðaltal 5,75-5,99 5,85 

4 Yfir meðaltali 6,00-6,35 6,17 

5 Há gildi 6,36-7,99 6,71 

 

Það var ekki marktækur munur á úrefnisstyrk í mjólk tanksýna eftir landsvæðum (p>0,05) 

og var því ekki einskorðast við að hafa bú úr öllum úrefnisflokkum í öllum landshlutum. Tíu 

bú voru valin af handahófi úr hverjum úrefnisflokk, alls 50 bú. Mikilvægt er að búin séu sem 

”hreinust” kúabú, það er að segja ekki mjög blönduð bú með öðrum búfjártegundum. Var 

því leitað til ráðunauta víðs vegar um landið til að fá frekari upplýsingar um búin. Í samráði 

við ráðunauta voru 35 „hreinustu“ búin valin, 7 bú úr hverjum úrefnisflokki, til að heimsækja 

og til frekari úrvinnslu. Tölfræðigreining á tanksýnagögnum þessara 35 búa sýndi að þau 

endurspegla heildina vel, úrefnisgildi flokkanna fimm voru svipuð og í heildargagnasafninu, 

sem og aðrar mælingar.  

3.3 Heimsóknir  

Haft var samband símleiðis við rekstraraðila búanna (bændurna) sem voru valin, verkefnið 

kynnt og athugað hvort bændurnir hefðu áhuga á því að taka þátt. Þeim sem höfðu áhuga á 
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þátttöku var sendur spurningalisti sem snéri að grunnupplýsingum um búið, fóðrun gripanna, 

ræktun á túnum, heilbrigði kúa og gerð aðkeypts fóðurs og áburðar (viðauki VI). Auk þess 

voru þeir beðnir um að taka saman forðagæsluskýrslur og heysýnaniðurstöður þessara ára. 

Nokkrum dögum síðar, þegar bændurnir höfðu haft tíma til að kynna sér verkefnið, var aftur 

haft samband, þátttaka staðfest og heimsóknardagur ákveðinn. Ef bændurnir skoruðust 

undan verkefninu voru önnur bú fundin í staðinn. Í heimsóknunum var farið ítarlega yfir 

spurningalistann og hann fylltur út. Margir voru búnir að fylla út listann þegar að 

heimsókninni kom en í þeim tilfellum var samt sem áður farið yfir hann til að tryggja að 

túlkun bænda og rannsakanda væri sú sama. Textaspurningar voru ræddar vel svo að enginn 

misskilningur ætti sér stað. Forðagæsluskýrslur og heysýnaniðurstöður fengust í mörgum 

tilfellum útprentaðar í heimsóknum en í öðrum voru þær sendar á rafrænu formi í tölvupósti. 

Áður en heimsókn lauk var séð til þess að spurningalistinn væri útfylltur og öll gögn til 

staðar, útprentuð eða á tölvutæku formi.   

Alls voru 34 bú heimsótt á vormánuðum 2019. Illa gekk að finna tíma sem hentaði síðasta 

bóndanum, þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir svo að endingu var hann aldrei heimsóttur. Ein 

heimsókn af þeim 34 sem farið var í var til einskis, þar sem ekki fengust fullnægjandi gögn 

frá þeim bændum. Úrvinnslan telur því niðurstöður heimsókna á alls 33 búum; 9 búum á 

Suðurlandi, 4 búum á Vesturlandi, 9 búum á Norðvesturlandi, 7 búum á Norðausturlandi og 

4 búum á Austurlandi. 

 

3.3.1 Úrvinnsla heimsókna 

Við alla úrvinnslu á niðurstöðum spurningalista, forðagæsluskýrslum og heysýna-

niðurstöðum var notast við nýja úrefnisflokkun búanna, byggða á einstaklingssýnum kúnna. 

Fundið var nýtt meðalúrefnisgildi fyrir hvern bæ út frá einstaklingssýnum kúnna (gagnasafn 

1, sjá frekari upplýsingar um það hér á eftir) og búin 33 endurflokkuð niður í  eins jafna 

flokka og hægt var, út frá úrefnisgildum. Ekkert var unnið frekar með tanksýnagögn búanna. 

Skiptingu búanna í úrefnisflokka, byggða á einstaklingssýnum kúnna má sjá í töflu 3.   
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Tafla 3. Úrefnisflokkun búanna. Fyrir hvern flokk má sjá skilgreiningu á flokkun, fjölda búa ásamt spönn 

úrefnismælinga og meðalúrefnisstyrk flokksins. Taflan er byggð á meðalúrefnisstyrk búanna út frá 

einstaklingssýnum kúnna.   

Úrefnisflokkur Flokkun 
Fjöldi búa 

(stk.) 

Spönn 

(mmól/l) 

Meðaltal 

(mmól/l) 

1 Lág gildi 6 4,99-5,82 5,50 

2 Undir meðaltali 7 5,83-6,10 5,95 

3 Meðaltal 7 6,11-6,34 6,25 

4 Yfir meðaltali 7 6,35-6,70 6,59 

5 Há gildi 6 6,71-7,06 6,93 

 

Upplýsingar úr forðagæsluskýrslum, heysýnaniðurstöður og niðurstöður spurningalistans 

voru færðar í tölvu (Microsoft Excel), að textaspurningum undanskildum. Í þeim tilfellum 

þar sem svör bænda um hektarafjölda og uppskerumagn pössuðu ekki við upplýsingar í 

forðagæsluskýrslum var notast við það síðarnefnda þar sem sú skráning þykir áreiðanlegri. 

Þar sem búin eru misstór og samsetning bústofnanna mismunandi, voru allir gripir búanna 

reiknaðir yfir í kýreiningar fyrir samanburð. Stuðlarnir voru fundnir út frá fóðurþörfum 

samkvæmt forðagæsluskýrslu (viðauki I). Við útreikninga á dýralæknakostnaði var einungis 

tekinn með kostnaður fyrir kýrnar á búinu, meðferðir á öðrum dýrum voru undanskildar. Við 

úrvinnslu á kjarnfóðri og áburði voru innihaldsefni hverrar tegundar fyrir sig fundin. Í 

flestum tilfellum var stuðst við uppgefin gildi í sölubæklingum en í einhverjum tilfellum var 

haft samband við söluaðila vörunnar til að fá upplýsingar um efnainnihald 

kjarnfóðursins/áburðarins.   

3.4 Gagnasöfn  

Á þessum 33 búum voru skoðuð öll einstaklingssýni og kúaskýrslur fyrir tímabilið 2015-

2018, með tilliti til efnainnihalds mjólkur, afurða, frjósemi (bils milli burða) og endingar 

(fjöldi burða við förgun) til að draga fram áhrif úrefnisstyrks á þessa þætti. Gagnasöfnin voru 

keypt af RML og voru í upphafi þrjú.  

Gagnasafn eitt innihélt niðurstöður einstaklingssýna (mjólkur- eða kýrsýni) fyrir alla gripi. 

Í því gagnasafni mátti finna upplýsingar um: búsnúmer, gripa- og einstaklingsnúmer, hvenær 

sýnin voru tekin (dagsetning, mánuður, ár) ásamt niðurstöðum efnagreininga á fitu, próteini, 

laktósa, úrefni, kaseini, fríum fitusýrum (FFS) og frumutölu. Auk þess kom fram á hvaða 
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mjaltaskeiði gripurinn var þegar sýnið var tekið. Alls voru í gagnasafninu 64.862 mælingar 

frá 4.983 gripum.  

Gagnasafn tvö innihélt upplýsingar um mjaltaskeið gripanna. Allir gripir sem höfðu mjólkað 

einhvern hluta af mjaltaskeiði (nokkrir dagar, mánuðir eða heilt mjaltaskeið) á árunum 2015-

2018 voru með í gagnasafninu. Í því gagnasafni mátti finna upplýsingar um 

skýrsluhaldsnúmer, bæjarnafn, gripa- og einstaklingsnúmer, nöfn gripa, fæðingar- og 

dánardag gripa (ef gripurinn var dauður), burðardaga, afdrif kálfa, heildarmagn mjólkur á 

hverju mjaltaskeiði ásamt meðalfitu- og próteinstyrk á hverju mjaltaskeiði. Númer 

mjaltaskeiðs kom fram auk upplýsinga um fjölda burða við förgun (ef gripurinn var dauður). 

Alls voru í gagnasafninu upplýsingar um 15.452 mjaltaskeið frá 4.960 gripum.  

Þriðja gagnasafnið innihélt upplýsingar úr mjólkurskýrslum búanna. Í því gagnasafni mátti 

finna upplýsingar um einstaklingsnúmer, búsnúmer, dagsetningu skýrslna (dagur, mánuður, 

ár) ásamt mjólkurmagni í kílógrömmum (dagsmagn). Alls voru í gagnasafninu 101.428 

skráðar mælingar frá 4.936 gripum. Ákveðið var að nýta ekki þetta gagnasafn þar sem 

hreinsun á því tæki mjög langan tíma auk þess sem það gefur engar viðbótarupplýsingar við 

hin tvö gagnasöfnin. Samanlagða nyt yfir mjaltaskeiðið mátti finna í gagnasafni tvö og ekki 

var hægt að bæta nytinni við niðurstöður einstakingsmælinga á einfaldan hátt þar sem 

einstaklingssýni eru tekin 8-12x á ári (misjafnt eftir búum) en mjólkurskýrslur skráðar 12x 

á ári.  

3.4.1 Úrvinnsla gagnasafna 

Vinna þurfti gagnasöfnin fyrir tölfræðikeyrslu þar sem ósamræmi var í þeim, mælingar voru 

vitlaust skráðar og upplýsingar vantaði.  

Fyrir einstaklingssýna gagnasafnið (gagnasafn 1) átti eftirfarandi úrvinnsla sér stað: 

Skýrsluhaldsnúmerum og bæjarnöfnum var bætt við mælingarnar þar sem búsnúmer keyptra 

gripa olli vandræðum í úrvinnslu (annað búsnúmer á keyptum gripum). Úrefnisflokkum 

búanna var bætt við og burðardagur skráður fyrir hvert mjaltaskeið svo hægt væri að reikna 

DIM (dagar í mjöltum/days in milk). DIM endurspeglar dagafjöldann milli sýnatöku og 

burðardags. DIM var einnig flokkað niður í 13 flokka (0-12) eftir lengd frá burði. Flokkur 0 

er fyrsti hálfi mánuðurinn frá burði, flokkur 1 tekur þá við upp í 1,5 mánuð frá burði og svo 

koll af kolli. Flokkur 12 inniheldur síðan öll sýni sem tekin eru eftir 11,5 mánuði. 

Upplýsingar um burðardag voru sóttar handvirkt fyrir hverja mælingu úr gagnasafni 2. Að 
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lokum átti hreinsun á gagnasafninu sér stað. Kýr sem ekki luku neinu heilu mjaltaskeiði (305 

DIM) á árunum 2015-2018 voru teknar út. Kýr sem höfðu engin skráð sýni fyrstu 305 daga 

einhvers mjaltaskeiðs voru teknar út. Sýni tekin á mjaltaskeiði sem ekki klárast (305 DIM) 

voru tekin út, en það á við gripi sem var slátrað eða seldir áður en mjaltaskeiði lauk og gripi 

sem kláruðu ekki mjaltaskeið sitt áður en árinu 2018 lauk. Ef færri en tvö sýni voru tekin á 

fyrstu 305 dögum mjaltaskeiðsins, var það mjaltaskeið tekið út. Það á til dæmis við um gripi 

sem báru fyrri hluta árs 2014 og voru að ljúka mjaltaskeiði sínu í upphafi ársins 2015 áður 

en þeir fóru í geldstöðu og báru næsta kálfi. Gripir sem keyptir voru inn á búin voru hafðir 

með þrátt fyrir að fyrri mjaltaskeið vanti, gert er ráð fyrir að uppeldisstaður hafi ekki áhrif. 

Gripir sem gengu í sölu fram og til baka og flökkuðu milli búa í gagnasafninu voru teknir út. 

Sýni sem skráð voru eftir dánardag eða fyrir fyrsta burð voru tekin út. Að meðaltali voru 

tekin 8 mjólkursýni úr hverri kú á hverju mjaltaskeiði. Fjöldi sýna sem hver kýr hefur var þó 

allt frá 2 upp í 32 sýni (óeðlilega langt mjaltaskeið). Að lokum voru óeðlilega lág eða há 

gildi efnainnihalds tekin út sem og gildi þar sem mælingu vantaði (núllgildi). Stuðst var við 

eftirfarandi mörk eftir samráð við Guðmund Jóhannesson hjá RML.   

• Fita: 2-7%  

• Prótein: 1,5-7,0%  

• Laktósi: Núllgildi tekin út (%)  

• Frumutala: Núllgildi tekin út (þúsund/ml) 

• Úrefni: 1-15 mmól/l 

• Kasein: Núllgildi tekin út (%) 

• FFS: Núllgildi tekin út (mmól/l)  

Alls voru í heildina 417 gildi tekin út.  

Við úrvinnslu á gagnasafni 2 (mjaltaskeið gripanna) var bæjarnafni og úrefnisflokk búanna 

bætt við til að hægt væri að vinna með það frekar. Kýr sem ekki luku neinu heilu mjaltaskeiði 

(305 DIM) á árunum 2015-2018 voru teknar út, sem og öll mjaltaskeið sem ekki voru til 

staðar í einstaklingssýnaskránni. Fjöldi burða við förgun var leiðréttur en töluvert var um 

vitlausa skráningu í þeim lið. Réttan fjölda mátti finna út frá samanburði á skráningu á síðasta 

burði og dánardegi. Þar sem burðardagsetningu vantaði var haft samband við Guðmund 

Jóhannesson hjá RML til að fá frekari upplýsingar. Ef ekki fengust upplýsingar um 



27 

burðardag var mjaltaskeiðið fjarlægt úr gagnasafninu. Bil milli burða (BMB) og lengd 

mjaltaskeiða var fundin.  

 

BMBi = burðardagsetning á mjaltaskeiði
i
-burðardagsetning á mjaltaskeiði

i-1
.  

 

Til að fá gildi fyrir BMB varð gripurinn að ljúka mjaltaskeiði sínu með burði. Lengd 

mjaltaskeiðs reiknaðist eins og BMB að undanskildu því að síðasta mjaltaskeiðið þurfti ekki 

að ljúka með burði. Síðasta mjaltaskeiðinu gat því lokið með slátrun eða sölu af búinu. 

Mjaltaskeið sem skráð voru í tveimur pörtum voru sameinuð, nytin (kg mjólkur) lögð saman 

og vegin meðaltöl reiknuð af meðalprótein- og fitustyrk yfir mjaltaskeiðið. Mislöng 

mjaltaskeið kúnna gera samanburð á nyt flóknari, þar sem kýr sem mjólkar í 830 daga 

mjólkar eðlilega mun meira á sínu mjaltaskeiði en kýr sem mjólkar einungis í 203 daga 

(fósturlát). Því var reiknuð svokölluð 305 daga nyt: 

  

305 daga nyt á mjaltaskeiði
i
= Heildarnyt á mjaltaskeiði

i
/lengd mjaltaskeiðs

i
*305 dagar.  

 

Lífaldur kúnna í árum var fundinn með eftirfarandi jöfnu:  

 

Lífaldur
i
= (dánardagur

i
-fæðingardagur

i
)/365,25 dagar*ár

-1
. 

 

Aldur við fyrsta burð, í mánuðum, var fundinn með jöfnunni:  

 

Aldur við fyrsta burð
i
= (burðardagur

i
 - fæðingardagur

i
)*12 mán*ár

-1
/365,25 dagar*ár

-1.  

 

Að lokum voru gagnasöfnin tvö samræmd til að sömu gripir væru í báðum skjölum. Eftir 

stóðu 3.612 gripir í hvoru gagnasafni, 51.634 einstaklingsmælingar og upplýsingar um 6.594 

mjaltaskeið. Við úrvinnslu kom í ljós að ekki öll bú hafa kýr sem mjólka fleiri en 5 

mjaltaskeið. Því var ákveðið að notast einungis við mælingar á mjaltaskeiðum 1-5 við 

úrvinnslu gagna og samanstanda lokagögnin af 49.464 einstaklingsmælingum á 6.323 

mjaltaskeiðum frá 3.530 kúm.   
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3.5  Tölfræðileg úrvinnsla  

3.5.1 Heimsóknir 

Við úrvinnslu á niðurstöðum spurningalistans var notast við einsþátta fervikagreiningu til að 

athuga marktækni á milli úrefnisflokka en einsþátta aðhvarfsgreiningu þegar úrefnisstyrkur 

í mjólk (í stað flokka) var skoðaður. Í öllum tilfellum var notast við minnstu kvaðrata 

meðaltöl. Til að meta mun á milli úrefnisflokka var notast við eftirfarandi líkan:  

𝑦𝑏𝑢 =  𝜇 + 𝛼𝑢+ 𝜖𝑏𝑢 

Þar sem 𝑦𝑏𝑢 er meðalkostnaður/uppskera/magn/stærð á búi b, í úrefnisflokk u. 𝜇 er 

heildarmeðaltal, 𝛼𝑢 er áhrif úrefnisflokks og 𝜖𝑏𝑢 er normaldreifð skekkja. Student‘s t-próf 

var notað til að athuga hvar munurinn á meðaltölunum lægi. Til að skoða samband á milli 

úrefnisstyrks í mjólk (í stað flokka) og þessara þátta var notast við aðhvarfslíkanið:  

𝑦𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥𝑖 +  휀𝑖 

Þar sem 𝑦𝑖 er svarbreytan (úrefnisstyrkur), 𝑥𝑖 er skýribreytan (innihaldsefni 

áburðar/kjarnfóðurs/gróffóðurs), 𝛽0 er skurðpunkturinn við y-ás, 𝛽1er hallatala línunnar og 

휀𝑖 er normaldreifð skekkja. Athygli er vakin á því að hallatala línunnar er skráð á undan 

skurðpunkti við y-ás á myndum.   

Í þeim tilfellum þar sem mælingar á magni voru til staðar og innihaldsefni voru skoðuð, t.d. 

í kjarnfóðri og áburði, var reiknað vegið meðaltal innihaldsefna og magnið lagt saman fyrir 

hvert ár. Því næst var reiknað eitt heildarmeðaltal fyrir hvert bú. Í öllum liðum þar sem 

upplýsingar fengust sundurliðaðar eftir árum (kjarnfóður- og áburðarkaup, korn- og 

grænfóður uppskera, dýralæknakostnaður, heysýnaniðurstöður o.s.frv.) var reiknað eitt 

búsmeðaltal, til að koma í veg fyrir að mælingar séu háðar og til að minnka breytileika innan 

búa.  

Í þeim tilfellum sem um tíðnigögn voru að ræða (notkun íblöndunarefna og stein- og 

bætiefnanotkun) var notast við kí-kvaðrat próf (Chi-squared, χ²), þar sem O er séð tíðni og 

E er væntanleg tíðni:  

χ2 = ∑
(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
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3.5.2 Gagnasöfn 

Til að skoða tengsl úrefnisstyrks við önnur innihaldsefni í mjólk var notast við þriðja stigs 

margliðulíkanið:  

𝑦𝑖𝑑 =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖𝑑 + 𝛽2𝑥𝑖𝑑
2 +  𝛽3𝑥𝑖𝑑

3 +  휀𝑖𝑑 

Þar sem 𝑦𝑖𝑑 er úrefni kýrinnar i, á degi d og 𝑥𝑖𝑑 eru önnur innihaldsefni* í mjólk kýrinnar i, 

á degi d. 𝛽0 er skurðpunkturinn við y-ás og 𝛽1, 𝛽2 og 𝛽3 eru aðhvarfsstuðlar líkansins og 휀𝑖𝑑 

er normaldreifð skekkja.  

Einnig var marktækni milli úrefnisflokka skoðuð með einsþátta fervikagreiningu og 

Student‘s t-próf notað til að skoða hvar munurinn á meðaltölum lægi. Marktækni á 

efnainnihaldi mjólkur milli úrefnisflokka var skoðuð með eftirfarandi líkani:  

𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗𝑢 =  𝜇 + 𝛼𝑢 + 𝛾𝑚 + 𝛿𝑗 + 𝜎𝑑 + 휀𝑖𝑑𝑚𝑗𝑢 

Þar sem 𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗𝑢 er innihaldsefni* í mjólk kýrinnar i, í mánuði d frá burði, á mjaltaskeiði m, 

í mánuði j ársins og í úrefnisflokki u. 𝜇 er heildarmeðaltal, 𝛼𝑢 er áhrif úrefnisflokks, 𝛾𝑚 er 

áhrif mjaltaskeiðs, 𝛿𝑗 er áhrif mánaðar ársins, 𝜎𝑑 er áhrif mánaðar frá burði og 휀𝑖𝑑𝑚𝑗𝑢 er 

normaldreifð skekkja.  

Tölfræðigreining á þáttum sem mældir eru eftir mjaltaskeiðum, var gerð með eftirfarandi 

líkani:  

𝑦𝑖𝑚𝑢 =  𝜇 + 𝛼𝑢 +  𝛾𝑚 + 휀𝑖𝑚𝑢 

Þar sem 𝑦𝑖𝑚𝑢 er mælibreyta† kýrinnar i, á mjaltaskeiði m, í úrefnisflokki u. 𝜇 er 

heildarmeðaltal, 𝛼𝑢 er áhrif úrefnisflokks, 𝛾𝑚 er áhrif mjaltaskeiðs og 휀𝑖𝑚𝑢 er normaldreifð 

skekkja.  

Tölfræðigreining á þáttum sem snúa að endingu (aldri við fyrsta burð, lífaldri og fjölda burða 

við förgun) var gerð með eftirfarandi líkani:  

𝑦𝑖𝑢 =  𝜇 + 𝛼𝑢 + 휀𝑖𝑢 

 
*á við mælingar á fitu-, prótein-, laktósa-, úrefnis- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk FFS. 
† á við mælingar á óleiðréttri og leiðréttri nyt (305 daga mjólk), meðalprótein- og fitustyrk á hverju 

mjaltaskeiði, BMB og lengd mjaltaskeiða. 
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Þar sem 𝑦𝑖𝑢 er meðalaldur eða fjöldi burða kýrinnar i, í úrefnisflokki u. 𝜇 er heildarmeðaltal, 

𝛼𝑢 er áhrif úrefnisflokks og 휀𝑖𝑢 er normaldreifð skekkja.  

Afdrif kálfa, það hvort kálfurinn fæddist lifandi eða dauður, voru skoðuð með tvíkosta 

aðhvarfsgreiningarlíkaninu (Binary Logistic Regression):  

𝑙𝑜𝑔 (
𝑝𝑖

1 − 𝑝𝑖
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖 + 휀𝑖 

Þar sem 𝑝𝑖 eru líkur á því að svarbreytan taki gildið 1 (kálfur fæðist lifandi), P(𝑦𝑖 = 1). Líkur 

þess að svarbreytan taki gildið 1 (kálfur fæðist lifandi) eru þá:  

𝑃(𝑦𝑖 = 1) =
𝑒𝛽0+𝛽1𝑥𝑖+𝜖𝑖

1 + 𝑒𝛽0+𝛽1𝑥𝑖+𝜖𝑖
 

Notast var sennileika-próf (likelihood ratio test) til að athuga hvort prófstærðin G2 fylgi kí-

kvaðratdreifingu með p-q frítölum en finna má prófstærðina með eftirfarandi jöfnu:  

𝐺2 = −2𝑙𝑜𝑔 (
𝐿(𝑅)

𝐿(𝐹)
) = −2log (𝐿(𝑅)) + 2log (𝐿(𝐹)) 

Þar sem L(R) er gildið á sennileikafallinu fyrir minnkað líkan sem hefur q stuðla og L(F) er 

gildið á sennileikafallinu fyrir stærra líkanið sem hefur p stuðla. 

Við uppgjör á breytileika milli búa var notast við eftirfarandi líkön:  

𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗𝑏 =  𝜇 + 𝜏𝑏 + 𝛾𝑚 + 𝛿𝑗 + 𝜎𝑑 + 휀𝑖𝑑𝑚𝑗𝑏 

Þar sem 𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗𝑏 er innihaldsefni* í mjólk kýrinnar i, í mánuði d frá burði, á mjaltaskeiði m, í 

mánuði j ársins og á búi b. 𝜇 er heildarmeðaltal, 𝜏𝑏 er áhrif bús, 𝛾𝑚 er áhrif mjaltaskeiðs, 𝛿𝑗 

er áhrif mánaðar ársins, 𝜎𝑑 er áhrif mánaðar frá burði og 휀𝑖𝑑𝑚𝑗𝑏 er normaldreifð skekkja.  

𝑦𝑖𝑚𝑏 =  𝜇 + 𝜏𝑏 +  𝛾𝑚 + 휀𝑖𝑚𝑏 

Þar sem 𝑦𝑖𝑚𝑏 er mælibreyta† kýrinnar i, á mjaltaskeiði m, á búi b. 𝜇 er heildarmeðaltal, 𝜏𝑏 

er áhrif bús, 𝛾𝑚 er áhrif mjaltaskeiðs og 휀𝑖𝑚𝑏 er normaldreifð skekkja.  

 
* á við mælingar á fitu-, prótein-, laktósa-, úrefnis- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk FFS. 
† á við mælingar á óleiðréttri og leiðréttri nyt (305 daga mjólk), meðalprótein- og fitustyrk á hverju 

mjaltaskeiði, BMB og lengd mjaltaskeiða. 
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Við uppgjör á breytileika innan búa var notast við eftirfarandi líkön:  

𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗 =  𝜇 +  𝛾𝑚 + 𝛿𝑗 + 𝜎𝑑 + 휀𝑖𝑑𝑚𝑗 

Þar sem 𝑦𝑖𝑑𝑚𝑗 er innihaldsefni* í mjólk kýrinnar i, í mánuði d frá burði, á mjaltaskeiði m og 

í mánuði j ársins. 𝜇 er heildarmeðaltal, 𝛾𝑚 er áhrif mjaltaskeiðs, 𝛿𝑗 er áhrif mánaðar ársins, 

𝜎𝑑 er áhrif mánaðar frá burði og 휀𝑖𝑑𝑚𝑗 er normaldreifð skekkja. 

𝑦𝑖𝑚 =  𝜇 +  𝛾𝑚 + 휀𝑖𝑚 

Þar sem 𝑦𝑖𝑚 er mælibreyta† kýrinnar i, á mjaltaskeiði m. 𝜇 er heildarmeðaltal, 𝛾𝑚 er áhrif 

mjaltaskeiðs og 휀𝑖𝑚 er normaldreifð skekkja. 

Þar sem úrefnisflokkarnir eru ekki jafnir (mismörg bú í hverjum flokk), var notast við 

minnstu kvaðrata meðaltöl í öllum tölfræðigreiningum.  

 

Marktækni á myndum og í töflum er í mörgum tilfellum skráð með stjörnum. Þar á 

eftirfarandi við:  

**** p≤0,0001, *** p≤0,001, ** p≤0,01, * p≤0,05, EM=ekki marktækt 

 

Skýringarhlutfall er táknað með R2 og niðurstöður Student‘s t-prófs eru merktar með 

bókstöfum við meðaltöl, mismunandi bókstafur þýðir marktækni á milli hópa.  

 

Úrvinnsla fór fram í Microsoft®Excel, Office 16, JMP©14.0.0 og Rstudio (útgáfa 3.6.1, 64-

bit) (Rstudio Team, 2018). 

  

 
* á við mælingar á fitu-, prótein-, laktósa-, úrefnis- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk FFS. 
† á við mælingar á óleiðréttri og leiðréttri nyt (305 daga mjólk), meðalprótein- og fitustyrk á hverju 

mjaltaskeiði, BMB og lengd mjaltaskeiða. 
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4 Niðurstöður  

4.1 Gagnasöfn 

Lýsandi tölfræði fyrir gagnasöfnin má finna í töflu 4. Úrefnisstyrkur einstaklingsmælinga 

var normaldreifður á bilinu 1,2-14,0 mmól/l með meðaltal í 6,2 mmól/l, mynd 2.  

Tafla 4. Meðaltal, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi ásamt frávikshlutfalli fyrir innihaldsefni mjólkur, DIM, 

fjölda mjaltaskeiða, prótein- og fitustyrk yfir mjaltaskeiðið og nyt. Einnig má finna í töflunni lýsandi tölfræði 

fyrir frjósemi og endingu.   

  
Meðaltal 

Staðal-

frávik 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Fráviks-

hlutfall 

Úrefni (mmól/l) 6,2 1,4 1,2 14,0 23 

Fita (%) 4,3 0,7 2,0 9,0 17 

Prótein (%) 3,4 0,4 1,7 6,9 11 

Laktósi (%) 4,7 0,2 1,3 5,5 5 

Kasein (%) 2,6 0,3 1,1 7,2 12 

Frumutala (þúsund/ml) 203 484 1 21706 240 

Fríar fitursýrur (mmól/l) 0,8 0,6 0,01 8,6 81 

Dagafjöldi frá burði (DIM) 184 109 1 963 59 

Mjaltaskeið per kú*  2,2 1,2 1,0 5,0 55 

Próteinstyrkur yfir mjaltask. (%) 3,4 0,2 2,9 4,3 6 

Fitustyrkur yfir mjaltask. (%) 4,2 0,4 2,8 6,5 10 

Nyt (kg kú á mjsk.) 7066 2173 1220 20244 31 

305 daga nyt (kg kú á mjsk.) 5468 1403 702 10664 26 

Bil milli burða (dagar) 393 57 203 830 15 

Aldur við burð (mán) 27 3 15 47 13 

Lífaldur (ár) 5,5 1,6 2,7 11,2 29 

Fjöldi burða við förgun 3,3 1,4 1,0 9,0 44 

*Fjöldi mjaltaskeiða per kú í gagnasafninu. Kýrnar geta þó hafa mjólkað fleiri mjaltaskeið á ævi sinni.  

 

Það var ekki marktækur munur á heildarfjölda sýna (p=0,18), fjölda mjaltaskeiða (p=0,37) 

né fjölda kúa (p=0,18) á milli úrefnisflokka. Sundurliðun mælinga eftir úrefnisflokkum má 

sjá í töflu 5. Meðallífaldur kúnna var 5,5 ár en þær báru að meðaltali 27 mánaða gamlar og 

entust að meðaltali í 3,3 mjaltaskeið. Bil milli burða var að meðaltali 393 dagar en stysta 

bilið sem var skráð var fósturlát við 203 DIM.  
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4.1.1 Úrefni yfir mjaltaskeiðið 

Það er ekki línulegt samband á milli úrefnisstyrks og fjölda daga í mjöltum (DIM), mynd 6. 

Sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og fjölda daga í mjöltum er hins vegar boglínudregið 

(curvilinear) líkt og sést á mynd 3. Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa eykst að meðaltali 

úr 4,97 mmól/l upp í 6,75 mmól/l fyrstu 148 daga mjaltaskeiðsins. Þá fer úrefnisstyrkurinn í 

mjólkinni minnkandi og nær stöðugleika í 6,10-6,20 mmól/l við 240 DIM. Eftir 320 DIM 

eykst breytileiki á úrefnisstyrk í mjólk á milli daga.  

 

Mynd 3. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og fjölda daga frá burði. 

Úrefnis-

flokkur 
Fjöldi 

kúa 
Fjöldi 

mjaltaskeiða 
Fjöldi 

sýna 

1 721 1.314 11.030 
2 700 1.184 10.047 
3 818 1.509 10.270 
4 731 1.341 10.851 
5 560 975 7.266 

Samtals: 3.530 6.323 49.464 

 

Mynd 2. Dreifing úrefnisstyrks hjá 3.530 gripum. Byggt á 

49.464 einstaklingsmælingum. 

Tafla 5. Fjöldi kúa, mjaltaskeiða og mælinga í hverjum 

úrefnisflokk. 
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Mynd 4. Samband á milli fitustyrks (efst t.v.), laktósastyrks (efst t.h.), próteinstyrks (miðju t.v.), kaseinstyrks 

(miðju t.h.), frumutölu (neðst t.v.), styrks frírra fitusýra (neðst t.h.) og DIM.  
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Á mynd 4 má sjá hvernig fitu-, prótein-, laktósa-, kasein-, frumutölu- og FFS styrkur breytist 

yfir mjaltaskeiðið. Lítil breyting er á frumutölu yfir mjaltaskeiðið, hæstu gildin eru í upphafi 

mjaltaskeiðs en síðan helst hún nokkuð stöðug út mjaltaskeiðið. Línuleg fylgni á milli 

frumutölu og DIM er því lítil sem engin og fylgnistuðull mjög lágur, mynd 6. Prótein- og 

kaseinstyrkur eru mestur í byrjun, en hann fellur hratt og eykst síðan nokkuð línulega út 

mjaltaskeiðið. Því má greina miðlungs fylgni (r=0,53-0,54) á þessum þáttum, mynd 6. 

Fitustyrkur í mjólk hegðar sér ekki ósvipað og próteinið, meiri breytileiki er þó í fitunni og 

því lægri fylgnistuðull ef línuleg fylgni er skoðuð. Laktósastyrkur sýnir veika neikvæða 

línulega fylgni (mynd 6) við DIM, en líkt og sjá má á mynd 4 er sambandið ólínulegt. 

Laktósastyrkurinn eykst hratt í upphafi mjaltaskeiðs, nær hámarki á fyrstu mánuðunum en 

fellur síðan út mjaltaskeiðið. Fríar fitusýrur aukast örlítið eftir því sem líður á mjaltaskeiðið. 

Töluverður breytileiki er þó í dreifingu þeirra, mynd 4. 

4.1.2 Úrefni yfir árið   

 

Mynd 5. Breyting úrefnisstyrks yfir árið. Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar þar sem tekið hefur 

verið tillit til DIM (mánaðarlengd frá burði) og númer mjaltaskeiðs. Tölurnar fyrir ofan súlurnar eru minnstu 

kvaðrata meðaltöl fyrir hvern mánuð. Marktækur munur á milli mánaða er sýndur með mismunandi bókstöfum 

(A-H) og byggist á Student's t-prófi. 

Úrefnisstyrkur í mjólk er marktækt breytilegur eftir árstíma (p<0,001), mynd 5. Hann er 

marktækt hæstur í janúar en fer minnkandi þegar líða tekur á veturinn. Eykst hann síðan 
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örlítið aftur fram á vorið. Yfir sumartímann eru sveiflur í styrknum en hann nær lágmarki í 

júlí, með hærri gildum í júní og ágúst. Eykst styrkurinn aftur þegar líða tekur á haustið, hann 

er hár í september og október, minni í nóvember en hækkar svo aftur.  

4.1.3 Úrefni eftir mjaltaskeiðum  

Tafla 6. Minnstu kvaðrata meðaltöl fyrir úrefnis-, fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk 

frírra fitusýra (FFS) sundurliðað eftir mjaltaskeiðum. Taflan er byggð á niðurstöðum einsþátta 

fervikagreiningar, p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á milli mjaltaskeiða er sýndur með 

mismunandi bókstöfum (A-E) og byggist á Student's t-prófi. Fjöldi mælinga á hverju mjaltaskeiði er skráður 

fyrir aftan mjaltaskeiðsnúmer.  

  
Innihaldsefni í mjólk 

 

Mjaltaskeið 
Úrefni 

(mmól/l) 

Fita 

(%) 

Prótein 

(%) 

Laktósi 

(%) 

Kasein 

(%) 

Frumutala 

(þúsund/ml) 

FFS 

(mmól/l) 

1    (3745) 6,22A 4,41A 3,48C 4,75A 2,63B 179E 0,75C 

2    (2832) 6,22A 4,39B 3,51A 4,67B 2,64A 206D 0,85A 

3    (1793) 6,12B 4,37BC 3,50AB 4,64C 2,63B 254C 0,83AB 

4    (1032) 6,08B 4,34C 3,49B 4,61D 2,62C 326B 0,83AB 

5      (488) 5,98C 4,34C 3,50AB 4,58E 2,62BC 359A 0,80B 

p gildi <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa minnkar með auknum fjölda mjaltaskeiða, tafla 6. Kýr 

á fyrsta og öðru mjaltaskeiði hafa marktækt hærri úrefnisstyrk í mjólk sinni samanborið við 

kýr á efri mjaltaskeiðum og kýr á fimmta mjaltaskeiði hafa marktækt lægsta úrefnisstyrkinn. 

Samskonar mynstur sést ef fitu- og laktósastyrkur í mjólk er skoðaður, en styrkur þessara 

efna minnkar eftir því sem mjaltaskeiðum gripsins fjölgar. Frumutala hegðar sér öfugt við 

úrefnisstyrk í mjólk, en hún hækkar línulega með auknum fjölda mjaltaskeiða, tafla 6. 

Próteinstyrkur í mjólk er lægstur á fyrsta mjaltaskeiði en er svipaður á efri mjaltaskeiðum 

hvort sem einstaka mælingar eru skoðaðar eða meðalpróteinstyrkur yfir mjaltaskeiðið, töflur 

6 og 7. Munar þó mest 0,03% á próteinstyrk á milli mjaltaskeiða. Ekki er munur á 

meðalfitustyrk yfir mjaltaskeiðið eftir mjaltaskeiðum, tafla 7. Kaseinstyrkur í mjólk er 

minnstur á fjórða og fimmta mjaltaskeiði og marktækt hæstur á öðru mjaltaskeiði en er 

munurinn mestur 0,02% á milli mjaltaskeiða. Styrkur frírra fitusýra í mjólk er minnstur á 

fyrsta mjaltaskeiði en eykst á efri mjaltaskeiðum, mestur er þó styrkur þeirra á öðru 

mjaltaskeiði, tafla 6. Munur er á fjölda sýna eftir mjaltaskeiðum, merktur í sviga fyrir aftan 

mjaltaskeiðsnúmer, en þeim fækkar marktækt með hverju mjaltaskeiðinu (p<0,0001). 
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Kýr mjólka að meðaltali meira á efri mjaltaskeiðum (þrjú til fimm), mest á mjaltaskeiði 

fjögur, ef fyrstu fimm mjaltaskeiðin eru skoðuð, tafla 7. Mjólka þær marktækt minna á 

mjaltaskeiði tvö en mjaltaskeiðum þrjú til fimm og minnst á mjaltaskeiði eitt. Ekki er munur 

á frjósemi (BMB eða lengd mjaltaskeiða) á milli mjaltaskeiða, tafla 7. 

Tafla 7. Minnstu kvaðrata meðaltöl fyrir meðalnyt (óleiðrétta og 305 daga mjólk), meðalprótein- og fitustyrk 

á hverju mjaltaskeiði (%), bil milli burða (BMB) og lengd mjaltaskeiðs, sundurliðað eftir mjaltaskeiðum. 

Taflan er byggð á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar, p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur 

á milli mjaltaskeiða er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-D) og byggist á Student's t-prófi. Fjöldi mælinga 

á hverju mjaltaskeiði er skráður fyrir aftan mjaltaskeiðsnúmer. 

Mjaltaskeið 
Meðalnyt 

(kg) 

305 daga 

mjólk 

(kg) 

Meðal-

prótein 

(%) 

Meðalfita 

(%) 

BMB 

(dagar) 

Lengd 

mjaltaskeiðs 

(dagar) 

1   (2416) 5863D 4525D 3,36B 4,24 391 395 

2   (1799) 7490C 5816C 3,38A 4,24 389 394 

3   (1139) 8095B 6233B 3,38A 4,24 393 397 

4     (646) 8317A 6402A 3,37AB 4,22 392 397 

5     (323) 8058B 6217B 3,37AB 4,19 395 397 

p gildi <0,0001 <0,0001 0,005 0,37 0,42 0,67 

 

Þar sem um marktækan mun á milli mjaltaskeiða er að ræða í allmörgum tilfellum og 

úrefnisstyrkur er breytilegur eftir stöðu á mjaltaskeiði og árstíma, er tekið tillit til númers 

mjaltaskeiðs, DIM (mánaðarflokkar) og árstíma (mánuðir ársins) við frekari úrvinnslu.  

4.1.4 Úrefni og önnur innihaldsefni í mjólk  

4.1.4.1  Fylgnipróf og aðhvarf  

Það er ekki línuleg fylgni á milli úrefnisstyrks og fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrks í 

mjólk, mynd 6. Ekki er heldur fylgni á milli úrefnisstyrks og frumutölu í mjólk en mjög veik 

jákvæð fylgni er á milli úrefnisstyrks í mjólk og styrks frírra fitusýra í mjólk. Miðlungs 

jákvæð fylgni er aftur á móti milli fitu- og próteinstyrks í mjólk og á milli fitu- og 

kaseinstyrks í mjólk. Mjög sterk jákvæð fylgni er á milli prótein- og kaseinstyrks í mjólk 

íslenskra kúa, mynd 6. 
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Mynd 6. Fylgni milli innihaldsefna í mjólk ásamt fylgni þeirra við DIM (mánuðir frá burði), byggt á 49.464 

einstaklingssýnum frá 3.530 mismunandi kúm. Tölurnar inn í kassanum eru gildi fyrir Pearson fylgnistuðullinn 

(r) milli viðkomandi breyta. Því stærri sem hringurinn er, því meiri er fylgnin á milli breytanna. Hægra megin 

má sjá litakóðun fyrir fylgnistuðlana, dökkblár litur táknar sterka jákvæða fylgni á meðan dökkrauður táknar 

sterka neikvæða fylgni.  

Myndrænt samband á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk má sjá á mynd 7. 

Í öllum tilfellum voru samböndin best skýrð með 3. stigs margliðulíkani en jöfnur 

margliðulíkananna má finna í viðauka II. Fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrkur í mjólk 

skýrir hver fyrir sig lítinn sem engan breytileika á úrefnisstyrk í mjólk (0,2-1%). Það sama 

má segja um frumutölu (0,2%) og fríar fitusýrur (3,1%). Ef áhrif fitu, próteins, laktósa, 

frumutölu og FFS, ásamt mjaltaskeiðsnúmeri, árstíma (mánuður ársins) og DIM (í 

mánuðum) eru lögð saman og víxlhrif skoðuð á milli þessara þátta, þá skýra þeir 12% af 

breytileikanum á úrefnisstyrk (R2 = 0,12).  
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Mynd 7. Samband á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk. Myndirnar eru byggðar á 49.464 

einstaklingssýnum frá 3.530 mismunandi kúm. Rauða línan sýnir þá kúrfu sem lýsir gögnunum best, svokölluð 

Loess kúrfa (Local Polynomial Regression Fitting). Skýringarhlutfall (R2) ásamt marktækni (p<0,0001) má 

finna upp í horni á hverri mynd, en það er fengið með 3. stigs margliðulíkönum. 
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4.1.4.2 Einsþátta fervikagreining  

Úrefnisstyrkurinn í mjólk var á bilinu 1,2-14,0 mmól/l með meðaltal í 6,2 mmól/l þegar öll 

sýnin eru skoðuð, óháð DIM, mjaltaskeiði, árstíma og úrefnisflokkum, tafla 4. Þegar tekið 

er tillit til þessara þátta er marktækur munur á meðalúrefnisstyrk í mjólk á milli allra 

úrefnisflokkanna, tafla 8. Hæsti meðalúrefnisstyrkurinn var í mjólk kúa á búum sem 

tilheyrðu úrefnisflokk 5 (6,82 mmól/l) og lægsti meðalúrefnisstyrkurinn var í mjólk kúa á 

búum sem tilheyrðu úrefnisflokk 1 (5,39 mmól/l), líkt og verkefnið lagði upp með. Örlítið 

önnur meðaltalsgildi fást hér en í töflu 4 þar sem hér er tekið tillit til DIM, mjaltaskeiðs og 

árstíma. Fitustyrkur í mjólk var á bilinu 2,0-9,0% með meðaltal í 4,3%, tafla 4. Það er 

marktækt meiri fitustyrkur að meðaltali í mjólk kúa sem tilheyrðu búum í lægstu 

úrefnisflokkunum (1 og 2) en minnkaði fitustyrkurinn þó ekki línulega með hækkandi 

úrefnisstyrk þar sem minnsti fitustyrkurinn að meðaltali mátti finna í kúm sem tilheyrðu 

búum í úrefnisflokki 3. Sömu niðurstöður fengust ef meðalfitustyrkur á hverju mjaltaskeiði 

er skoðaður, gildin voru einungis 0,04-0,08% hærri, tafla 9. Próteinstyrkur í mjólk var á 

bilinu 1,7-6,9% með meðaltal í 3,4% eftir sýnum á meðan kaseinstyrkur í mjólk var á bilinu 

1,1-7,2% með meðaltal í 2,6%, tafla 4. Sé meðalpróteinstyrkur skoðaður eftir 

úrefnisflokkum reyndist marktækt mesti styrkurinn vera í mjólk kúa á búum sem tilheyra 

úrefnisflokkum 2 og 5, þar á eftir koma kýr í úrefnisflokki 3 en minnsti próteinstyrkurinn að 

meðaltali var í mjólk kúa á búum í úrefnisflokkum 1 og 4. Svipaðar niðurstöður fengust ef 

meðalpróteinstyrkur yfir mjaltaskeiðið er skoðaður, gildin eru einungis 0,04-0,05% hærri, 

tafla 9. Kaseinstyrkur í mjólk var mjög áþekkur próteininu, mesti kaseinstyrkurinn var í 

mjólk kúa á búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 2 og minnsti styrkurinn að meðaltali var í 

mjólk kúa á búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 1, tafla 8. Laktósastyrkur í mjólk var á bilinu 

1,3-5,5% með meðaltal í 4,7% ef sýni eru skoðuð, tafla 4. Sé meðallaktósastyrkurinn 

skoðaður eftir úrefnisflokkum er marktækt minnsta styrkinn að finna í mjólk kúa á búum 

sem tilheyra úrefnisflokki 3. Meðallaktósastyrkur í mjólk kúa í úrefnisflokkum 1, 2, 4 og 5 

er hins vegar mjög svipaður, tafla 8. Mikill breytileiki var í frumutölu á milli sýna en lægst 

var hún þúsund frumur í hverjum millilítra og mest 21.706 þúsund frumur/ml. 

Meðalfrumutala sýna var 203 þúsund frumur/ml. Ef frumutalan er skoðuð eftir 

úrefnisflokkum reyndist hún vera hæst í mjólk kúa á búum sem tilheyra úrefnisflokki 3 en 

lægst í mjólk kúa á búum í úrefnisflokki 1, tafla 8. Styrkur frírra fitusýra var allt frá 0,01 

mmól/l upp í 8,6 mmól/l með meðaltal í 0,8 mmól/l. Styrkur frírra fitusýra var marktækt 
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hæstur í mjólk kúa á búum í úrefnisflokki 5 og marktækt minnstur í mjólk kúa á búum í 

úrefnisflokki 1, tafla 8.  

Tafla 8. Minnstu kvaðrata meðaltöl fyrir úrefnis-, fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk 

frírra fitusýra (FFS) í mjólk sundurliðað eftir úrefnisflokkum. Byggt á niðurstöðum einsþátta 

fervikagreiningar, p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á milli úrefnisflokka er sýndur með 

mismunandi bókstöfum (A-E) og byggist á Student's t-prófi. 

 

Innihaldsefni í mjólk  

Úrefnis-

flokkur 

Úrefni 

(mmól/l) 

Fita 

(%) 

Prótein 

(%) 

Laktósi 

(%) 

Kasein 

(%) 

Frumutala 

(þúsund/ml) 

FFS 

(mmól/l) 

1 5,39E 4,47B 3,47C 4,65BC 2,62D 246C 0,65D 

2 5,81D 4,50A 3,52A 4,66AB 2,66A 254BC 0,82B 

3 6,15C 4,24E 3,49B 4,62D 2,62C 297A 0,78C 

4 6,46B 4,28D 3,47C 4,66A 2,60E 264B 0,82B 

5 6,82A 4,36C 3,52A 4,65C 2,63B 264B 1,01A 

p gildi <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

4.1.5 Úrefni og nyt (mjólkurmagn)  

Marktækur munur er á meðalnyt mjaltaskeiða á milli úrefnisflokka, hvort sem miðað er við 

óleiðrétta nyt eða 305 daga mjólk (leiðrétt fyrir mjaltaskeiðslengd), tafla 9. Mest er 

meðalnytin í kúm sem tilheyra úrefnisflokki 5 og fer nytin minnkandi með lækkandi númeri 

úrefnisflokks. Kýrnar í úrefnisflokki 4 skera sig þó úr og hafa lægstu meðalnytina yfir 

mjaltaskeiðið. Ef samband á milli meðalúrefnisstyrks í mjólk yfir mjaltaskeiðið (ekki flokka) 

og nytar (305 daga mjólk) er skoðað kemur í ljós marktækt jákvætt samband (p=0,02). Gefur 

aðhvarfsjafna okkur að ef meðalúrefnisstyrkurinn yfir mjaltaskeiðið eykst um 1 mmól/l, þá 

hækkar nytin á mjaltaskeiðinu um 49,41 lítra. Skýrir nytin þó engan breytileika á 

meðalúrefnisstyrk mjaltaskeiðsins (0,08%). 

4.1.6 Úrefni og frjósemi 

Kýrnar sem tilheyra úrefnisflokki 5 voru með marktækt lengstu mjaltaskeiðin (407 dagar) 

að meðaltali sem og lengsta bilið á milli burða (405 dagar) að meðaltali, tafla 9. Mestu 

frjósemina eða stysta bil á milli burða var að finna hjá kúm í úrefnisflokki 1 og fór frjósemin 

minnkandi (lengra BMB) með auknum úrefnisstyrk, að úrefnisflokki 4 undanskildum. 

Kýrnar í úrefnisflokki 4 hafa næst stysta bil milli burða (387 dagar) og stystu mjaltaskeiðin 
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(388 dagar) séu þau mjaltaskeið sem ekki ljúka með burði tekin með, tafla 9. Ef samband á 

milli meðalúrefnisstyrks í mjólk yfir mjaltaskeiðið (ekki flokka) og frjósemi (BMB) er 

skoðað kemur í ljós marktækt jákvætt samband (p=0,04). Ef meðalúrefnisstyrkurinn yfir 

mjaltaskeiðið eykst um 1 mmól/l þá eykst bil á milli burða um tvo daga. Skýrir 

meðalúrefnisstyrkurinn þó engan breytileika í frjósemi (0,08%). 

Tafla 9. Minnstu kvaðrata meðaltöl fyrir meðalnyt (óleiðrétta og 305 daga mjólk), meðalprótein- og fitustyrk 

á hverju mjaltaskeiði (%), bil milli burða (BMB) og lengd mjaltaskeiðs, sundurliðað eftir úrefnisflokkum. Byggt 

á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar, p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á milli 

úrefnisflokka er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-E) og byggist á Student's t-prófi. 

Úrefnis-

flokkur 

Meðalnyt 

(kg) 

305 daga 

mjólk 

(kg) 

Meðal- 

fita (%) 

Meðal- 

prótein 

(%) 

BMB 

(dagar) 

Lengd 

mjaltaskeiðs 

(dagar) 

1 7370C 5748CD 4,30B 3,34C 384D 390CD 

2 7520C 5833BC 4,35A 3,40A 391BC 394BC 

3 7669B 5894B 4,11E 3,38B 394B 399B 

4 7199D 5661D 4,14D 3,34C 387CD 388D 

5 8065A 6057A 4,23C 3,40A 405A 407A 

p gildi <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 

 

4.1.7 Úrefni og ending (langlífi kúa)  

Meðallífaldur kúnna er 5,5 ár og voru elstu kýrnar rúmlega 11 ára þegar þeim var slátrað en 

þær yngstu ekki orðnar þriggja ára, tafla 4. Ef lífaldur er skoðaður eftir úrefnisflokkum, 

kemur í ljós að kýrnar sem tilheyra úrefnisflokkum 3 og 5 eru marktækt langlífari en kýrnar 

í hinum úrefnisflokkunum. Munurinn er þó sáralítill, 0,3-0,4 ár eða 3-5 mánuðir, tafla 10. Ef 

meðalúrefnisstyrkur kúnna og lífaldur er borinn saman kemur í ljós að ekkert samband er á 

milli breytanna (p=0,26). Ef fjöldi burða við förgun er skoðaður, þá er ekki munur á milli 

úrefnisflokka, þrátt fyrir að yngstu gripirnir höfðu einungis mjólkað eitt mjaltaskeið þegar 

þeim var slátrað en þeir elstu níu. Kýrnar bera að meðaltali 3,3 kálfum áður en þeim er slátrað 

eða 3,2-3,4 kálfum eftir úrefnisflokkum.  

4.1.7.1   Aldur við fyrsta burð  

Munur er á meðalaldri við fyrsta burð eftir úrefnisflokkum, tafla 10. Kýrnar sem tilheyra 

úrefnisflokki 5 voru marktækt eldri að meðaltali en kýr í öðrum úrefnisflokkum þegar þær 

báru sínum fyrsta kálfi, eða að meðaltali 28,5 mánaða. Meðalaldur við fyrsta burð fór 



43 

lækkandi með lækkandi númeri úrefnisflokks að úrefnisflokki 4 undanskildum, en kýrnar 

sem tilheyra þeim flokki voru að meðaltali 26 mánaða við fyrsta burð, sem er sami aldur og 

hjá kúnum sem tilheyra úrefnisflokki 1. Marktækt jákvætt samband (p<0,0001) er á milli 

aldurs við fyrsta burð og meðalúrefnisstyrks kúnna en skýrir aldur við fyrsta burð þó engan 

breytileika á úrefnisstyrk (0,08%).  

Marktækt jákvætt samband (p<0,0001) er á milli aldurs við fyrsta burð og lífaldurs, en skýrir 

aldur við fyrsta burð þó ekki nema 6,6% af breytileika á lífaldri. Breytileiki á lífaldri á milli 

úrefnisflokka getur því komið til vegna mismunandi aldurs við fyrsta burð.  

Tafla 10. Minnstu kvaðrata meðaltöl fyrir aldur við fyrsta burð, lífaldur og fjölda burða við förgun, 

sundurliðað eftir úrefnisflokkum. Fengið með einsþátta fervikagreiningu sem byggir á upplýsingum um 3.530 

gripi (aldur við fyrsta burð) eða 2.606 gripi (lífaldur og fjölda burða við förgun, hinir 924 gripirnir eru enn á 

lífi). p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á milli úrefnisflokka er sýndur með mismunandi 

bókstöfum (A-C) og byggist á Student's t-prófi. 

Úrefnisflokkur 
Aldur v. fyrsta 

burð (mán.) 
Lífaldur (ár) 

Fjöldi burða 

við förgun 

1 26,0C 5,3B 3,2 

2 27,0B 5,4B 3,3 

3 27,0B 5,6A 3,4 

4 26,0C 5,4B 3,4 

5 28,5A 5,6A 3,2 

p gildi <0,0001 0,0003 0,08 

 

4.1.7.2   Afdrif kálfa  

Ef afdrif kálfa eru skoðuð með tvíkosta aðhvarfsgreiningu kemur í ljós að marktækt samband 

er á milli úrefnisstyrks í mjólk íslenskra kúa og líkum þess að kálfur fæðist lifandi, 

(p=0,015).  

Jafna tvíkosta aðhvarfsgreiningarlíkansins verður:  

𝑙𝑜𝑔 (
�̂�𝑖

1 − �̂�𝑖
) = 1,12 + 0,104 ∗  𝑥𝑖 

Þar sem 𝑥𝑖 stendur fyrir úrefnisstyrk i. Hallatalan stendur fyrir gagnlíkindahlutfall (OR eða 

odds ratio) og er í raun hlutfallið á milli tveggja gagnlíkinda. Þar sem þetta hlutfall er hærra 

en einn segir það okkur að líkurnar á því að kálfur fæðist lifandi aukast eftir því sem 

úrefnisstyrkurinn í mjólk hækkar. Ef við vörpum hallatölunni til baka fáum við að 
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gagnlíkindi þess að kálfur fæðist lifandi hækkar um 1,11 þegar úrefnisstyrkurinn í mjólk 

hækkar um 1 mmól/l. Þetta segir okkur aftur að eftir því sem úrefnisstyrkurinn í mjólk 

hækkar, því meiri eru líkurnar á því að kálfurinn fæðist lifandi.  

Tafla 11. Líkur þess að kálfur fæðist lifandi fyrir hina ýmsu úrefnisstyrki í mjólk. Birt fyrir fjórðungsmörk 

úrefnisstyrks í mjólk (einstaklingssýni) ásamt heildarmeðaltali og meðaltali hvers úrefnisflokks. Líkurnar eru 

fundnar út með tvíkosta aðhvarfsgreiningu en marktækni um mun á milli úrefnisflokka er fundin með einsþátta 

fervikagreiningu. Marktækur munur á milli úrefnisflokka er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-E) og 

byggist á Student's t-prófi.  

Gildi  
Úrefnisstyrkur 

(mmól/l) 

Líkur á lifandi kálfi 

(%) 

Lægsta gildi 1,20 77,6 

25% fjórðungsmörk 5,24 84,0 

Miðgildi 6,16 85,3 

Meðaltal 6,20 85,4 

75% fjórðungsmörk 7,10 86,5 

Hæsta gildi 14,0 92,9 

Úrefnisflokkur 1 5,50 84,3E 

Úrefnisflokkur 2 5,95 85,0D 

Úrefnisflokkur 3 6,25 85,4C 

Úrefnisflokkur 4 6,59 85,8B 

Úrefnisflokkur 5 6,93 86,2A 

 

Í töflu 11 hér að ofan má sjá líkurnar á því að kálfur fæðist lifandi miðað við hina ýmsu 

úrefnisstyrki í mjólk. Ef líkur þess að kálfur fæðist lifandi eru skoðaðar eftir úrefnisflokkum 

kemur í ljós að marktækur munur er á lífslíkum kálfa eftir úrefnisflokkum, (p<0,001, 

R2=0,99). Lífslíkur kálfanna sem fæðast eru mestar á búunum í úrefnisflokki 5 og minnstar 

á búunum í úrefnisflokki 1, tafla 11. Lífslíkur kálfanna eru einnig mismiklar eftir númeri 

mjaltaskeiðs (aldri kúnna) en mestur var kálfadauðinn hjá fyrsta kálfs kvígum (25,5%) en 

minni hjá eldri kúm (7-11%).   

4.1.8 Innan búa samanburður  

Ef öll bú eru skoðuð voru að meðaltali tekin 8 sýni úr hverri kú á hverju mjaltaskeiði. 

Upplýsingar um heildarfjölda sýna á hverju búi, meðalfjölda sýna á hverja kú ásamt 

dreifingu á fjölda mælinga á hverja kú, innan hvers bús má finna í töflu 12. Marktækur munur 

er á úrefnisstyrk í mjólk á milli kúa innan búa og á það við um öll búin tafla 12. Einnig er 

marktækur munur á styrk annarra innihaldsefna í mjólk (fitu, próteini, laktósa, kaseini, 

frumutölu og frírra fitusýra) á milli kúa innan búa, að tveim búum undanskildum. Fyrir bú 
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„m“ er marktækur munur á laktósastyrk í mjólk á milli kúa (p<0,01) en önnur innihaldsefni 

í mjólk voru ekki marktækt breytileg á milli kúa (p>0,05). Fyrir bú „á“ er ekki marktækur 

munur á frumutölu á milli kúnna, en munur er á öllum öðrum innihaldsefnum í mjólk á milli 

þeirra (p<0,0001). Marktækni fyrir mun á milli kúa, innan búa fyrir innihaldsefni í mjólk, 

má finna í töflu 27 í viðauka III. Í flestum tilfellum er marktækur munur á nyt og 

meðalprótein- og fitustyrk á hverju mjaltaskeiði á milli kúa innan búanna, en í mörgum 

tilfellum er ekki munur á frjósemi (bil milli burða) né lengd síðasta mjaltaskeiðs á milli kúa 

innan búa, tafla 28 í viðauka III. 

Ekki er hægt að gera samanburð á aldri við fyrsta burð, lífaldri né fjölda burða við förgun, 

innan búa þar sem einungis um eina tölu er að ræða fyrir hverja kú. Að meðaltali er 21% 

breytileiki á úrefnisstyrk kúa innan búa, en breytileiki á úrefnisstyrk á milli kúa var minnstur 

16,7% á einu búinu og mestur 24,2% á öðru. Mismikið er um breytileika innan búa þegar 

kemur að öðrum innihaldsefnum í mjólk, en yfirlit yfir hann má finna í töflu 29 í viðauka 

III. Einnig má finna í viðauka III, töflu 30 sem gefur upplýsingar um breytileika innan búa í 

þáttum sem snúa að frjósemi og endingu kúa.   

4.1.9 Milli búa samanburður  

Marktækur munur er á fjölda sýna á hverja kú á milli búa (p<0,0001) en meðalfjöldi sýna á 

hverja kú var allt frá 5,5 sýnum upp í 11 sýni á hverju mjaltaskeiði eftir búum. Marktækur 

munur er einnig á meðalfjölda mjaltaskeiða á hverja kú eftir búum (p<0,0001) en 

meðalfjöldi mjaltaskeiða í gagnasafninu var frá 1,9 upp í 2,5 mjaltaskeið á hverja kú, eftir 

búum. Meðalúrefnisstyrkur búa var frá 4,99 mmól/l upp í 7,06 mmól/l (tafla 12) og var 

marktækur munur á styrknum á milli búa (p<0,0001). Marktækur munur er einnig á fitu-, 

prótein-, laktósa- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk frírra fitusýra í mjólk á milli búa 

(p<0,0001) sem og á nyt (óleiðrétt og 305 daga nyt), meðalprótein- og fitustyrk yfir 

mjaltaskeiðið, BMB, lengd mjaltaskeiðs, aldri við fyrsta burð, lífaldri og fjölda burða við 

förgun (p<0,0001). Meðallengd á milli burða var 371-442 dagar eftir búum, en 

heildarmeðaltal gagnasafnsins var 393 dagar. Aldur við fyrsta burð var einnig breytilegur á 

milli búa, en báru kýrnar að meðaltali 24 mánaða á einum bænum en ekki fyrr en 32 mánaða 

á öðrum. Meðalaldur við fyrsta burð fyrir allt gagnasafnið var 27 mánuðir. Ending kúnna 

var einnig mismunandi á milli búa. Meðalfjöldi mjaltaskeiða var 3,3 en minnst var greint frá 

2,7 mjaltaskeiðum og mest 4,4 mjaltaskeiðum. Meðaltalstölur búanna fyrir þessa þætti má 
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finna í töflum 27 og 28 í viðauka III. Notast verður við niðurstöður úr heimsóknum til að 

reyna að leggja mat á það hvað veldur þessum breytileika á milli búa.  

 Tafla 12. Yfirlit yfir heildarfjölda mælinga á hverju búi, meðalfjölda sýna sem tilheyrir hverri kú á hverju búi 

sem og spönn fyrir fjölda mælinga á hverja kú (tekið tillit til mjaltaskeiðs) innan hvers bús. Á bæ „a“ má t.d. 

finna kýr með tvær mælingar á einhverju mjaltaskeiði og aðra með 32 mælingar á einhverju mjaltaskeiði. 

Einnig sýnir taflan meðalúrefnisstyrk í mjólk hvers bús ásamt staðalfráviki og frávikshlutfalli. Marktækni um 

mun á úrefnisstyrk í mjólk á milli kúa innan hvers bús er skráð sem stjarna/stjörnur við meðalúrefnisstyrkinn.  

Bú 
Úrefnis 

flokkur 

Heildar- 

fjöldi 

mælinga 

Meðal- 

fjöldi 

sýna á kú 

Fjöldi 

mælinga 

á kú 

Meðal- 

úrefnis- 

styrkur 

(mmól/l) 

Staðal- 

frávik 

úrefnis 

(mmól/l) 

Fráviks- 

hlutfall 

úrefnis 

(%) 

a 1 1294 11,0 2-32 4,99**** 1,14 22,7 

á 1 1306 7,2 2-19 5,41**** 1,23 22,7 

b 1 1393 6,5 2-15 5,50**** 1,18 21,4 

c 1 940 8,7 2-15 5,64**** 1,26 22,3 

d 1 2072 8,9 2-14 5,68**** 1,34 23,5 

ð 1 979 9,1 2-19 5,81**** 1,11 19,1 

e 2 1587 8,4 2-16 5,84**** 1,36 23,3 

é 2 1974 7,0 3-14 5,87**** 1,20 20,5 

f 2 1583 8,0 2-17 5,91**** 1,14 19,3 

g 2 1678 9,7 2-15 5,91**** 1,34 22,7 

h 2 2011 7,5 2-16 6,03**** 1,37 22,6 

i 2 1178 10,4 3-15 6,03**** 1,33 22,1 

í 2 2572 9,5 5-15 6,09**** 1,48 24,2 

j 3 1440 6,7 2-10 6,14**** 1,31 21,4 

k 3 1595 9,6 2-18 6,19**** 1,18 19,0 

l 3 1270 6,0 2-13 6,24**** 1,46 23,4 

m 3 1606 6,2 2-12 6,25*** 1,26 20,2 

n 3 889 6,5 2-20 6,29**** 1,21 19,3 

o 3 1024 9,7 2-19 6,32** 1,39 22,1 

ó 3 2281 6,5 2-13 6,33**** 1,06 16,7 

p 4 2076 6,5 2-14 6,37**** 1,24 19,4 

r 4 2161 6,0 2-9 6,52**** 1,42 21,8 

s 4 1357 9,7 2-21 6,56**** 1,32 20,1 

t 4 1235 9,4 2-16 6,62**** 1,50 22,6 

u 4 1544 9,3 3-16 6,63**** 1,33 20,1 

ú 4 698 7,8 2-19 6,70**** 1,40 20,9 

v 4 1511 9,6 2-15 6,71**** 1,36 20,3 

x 5 1020 6,7 2-20 6,72**** 1,41 21,1 

y 5 1168 5,5 2-11 6,79**** 1,26 18,6 

ý 5 2036 8,7 2-14 6,98**** 1,44 20,6 

þ 5 1132 7,2 2-13 6,99**** 1,20 17,2 

æ 5 1542 10,3 2-15 7,04**** 1,70 24,2 

ö 5 1231 9,1 2-22 7,06**** 1,33 18,8 

Meðaltal: 1499 1496 2-16 6,25 1,31 21,0 
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4.2 Heimsóknir 

Vel gekk að ná tali af bændunum og höfðu þeir almennt mikinn áhuga á verkefninu. 

Skipulagning á heimsóknum gekk vonum framar, einungis þurfti að fara eina ferð í hvern 

landshluta að Norðurlandi undanskildu. Heimsóknir gengu einnig mjög vel, bændur voru 

áhugasamir og ánægðir með að rannsóknir væru gerðar á mjólk íslenskra kúa. Af búunum 

33 voru einungis fjögur básafjós árið 2018 en 29 legubásafjós. Alls voru átta bú sem breyttu 

fjósgerð sinni á árunum 2016-2018, þá úr básafjósi yfir í lausagöngufjós. Flest búanna (24 

stykki) voru með mjaltaþjón, þar af þrjú bú með tvo mjaltaþjóna. Sjö voru með mjaltagryfju 

og tvö með rörmjaltakerfi. 

4.2.1 Eftirfylgni bænda 

Alls greindu 29 bændur frá því að þeir fylgjast með úrefnismælingum í mjólkinni á einn eða 

annan hátt. Færri hafa þó brugðist við niðurstöðunum ef gildin hafa verið of há eða of lág. 

Flestir (bændur á 12 búum) greindu frá því að almennt væru úrefnisgildin á réttu róli og því 

óþarfi að gera breytingar. Bændur á tveimur búum greindu frá því að þeir hafi haft samband 

við RML þegar úrefnisstyrkurinn í mjólk breyttist og þeim ráðlagt að gera engar breytingar. 

Nefndu aðrir tveir bændur að þeir hafi tekið eftir því að úrefnisstyrkurinn í mjólk hækkaði á 

haustin, þegar kúnum var beitt á fóðurkáli en þeir ekki gert neinar breytingar. Bændur á 

fjórum búum sögðust ekki hafa gert neinar breytingar og gáfu enga ástæðu fyrir því. Höfðu 

bændur á níu búum prófað að skipta um kjarnfóðurtegund við of háan eða of lágan 

úrefnisstyrk. Töldu þeir flestir það hafa borið árangur. Einn bóndi sagðist auka bygggjöf ef 

úrefnisstyrkurinn hækkar mikið en lækki styrkurinn þá dragi hann úr bygggjöfinni. Tveir 

bændur greindu frá því að þeir breyttu ekki kjarnfóðurgjöfinni við breyttan úrefnisstyrk, 

heldur rúllugjöfinni. Við of háan úrefnisstyrk leituðust þeir við að gefa kraftminna fóður, 

meira tréni á kostnað próteins. Að lokum greindi einn bóndinn frá því að hann auki 

kjarnfóðurgjöf þegar úrefnisstyrkurinn verður mjög hár vegna grænfóðurgjafar á haustin.  

Meginhluti bændanna sem heimsóttir voru gera einhvers konar fóðuráætlanir og nýta sér 

þjónustu RML og/eða fóðursala við það verk. Hafa bændurnir áætlanirnar til hliðsjónar, 

reyna að fylgja þeim, nýta þær til að velja kjarnfóður og til að setja upp kjarnfóðurtöflur í 

mjaltaþjónum. Einn bóndi greindi þó frá því að hann léti RML gera fyrir sig fóðuráætlun en 

hann færi sjaldnast eftir henni. Sjö bændur sögðust ekki gera neina fóðuráætlun heldur færu 

þeir eftir sinni eigin tilfinningu.  
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4.2.2 Stærð og samsetning búa  

Töluverður breytileiki er í stærð búanna sem heimsótt voru en minnsta búið taldi 31 árskýr 

að meðaltali á meðan það stærsta taldi 119 árskýr að meðaltali. Meðalfjöldi mjólkurkúa var 

63 árskýr. Það er ekki marktækur munur á fjölda árskúa á milli úrefnisflokka, (p=0,46) en 

meðalfjöldi árskúa var á bilinu 55-71 árskýr eftir úrefnisflokkum. Sama niðurstaða fékkst ef 

kýreiningar voru skoðaðar, það er ekki marktækur munur á fjölda kýreininga milli 

úrefnisflokka (p=0,28), en meðalfjöldi kýreininga var á bilinu 90 og upp í 124 kýreiningar 

eftir úrefnisflokkum. Meðalkýreiningafjöldi var 106 kýreiningar.  

Samsetning bústofns var breytileg eftir búum. Heildarbústofn flestra búanna samanstóð af 

mjólkurkúm, nautgripum, sauðfé og/eða hrossum. Hlutfall mjólkurkúa af heildarbústofni 

búanna (reiknað í kýreiningum) var allt frá 45% upp í 73%, að meðaltali 59%. Ef gripir í 

uppeldi eru teknir með (kálfar og kvígur) breytist hlutfallið töluvert. Alls tilheyra þá að 

meðaltali 79% af heildarbústofninum mjólkurframleiðslunni, en hlutfallið er á bilinu 64-

91% eftir búum. Hlutfallið hækkar enn frekar ef nautaeldi er tekið með, en 12 bú voru 

einungis með mjólkurkýr, uppeldi og nautakjötsframleiðslu. Ef allir nautgripir eru teknir 

saman, er meðalhlutfall þeirra 93% af heildarbústofninum, lægst 74% og mest 100% eftir 

búum. Ekki er munur á hlutfalli mjólkurkúa (p=0,6), hlutfalli gripa sem tilheyra 

mjólkurframleiðslunni (p=0,57) né á hlutfalli nautgripa af heildarbústofninum (p=0,97) á 

milli úrefnisflokka.  

Heildarlandsstærð er mjög breytileg eftir búum sem og fjöldi ræktaðra hektara. Sumir 

bændur leigja tún af öðrum til ræktunar á meðan aðrir leigja öðrum tún sín. Því verður notast 

við skráðan fjölda sleginna hektara samkvæmt forðagæsluskýrslum við mat á stærð lands 

sem búin nytja. Meðalhektarafjöldi sem búin nytja var 88 hektarar en minnsta búið nytjar að 

meðaltali 42 hektara á ári og það stærsta 180 hektara á ári. Það er ekki munur á hektarafjölda 

milli úrefnisflokka (p=0,82), en meðalhektarafjöldi úrefnisflokka var frá 74-95 hektarar. Ef 

hektarafjöldi er skoðaður með tilliti til fjölda mjólkurkúa eða hlutfalls mjólkurkúa af 

heildarbústofni kemur sama niðurstaða í ljós, það er ekki marktækur munur á milli 

úrefnisflokka (p>0,7).  
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4.2.3 Heilbrigði og ending kúa 

4.2.3.1  Hlutfall kelfdra kvíga 

Hlutfall kelfdra kvíga af mjólkurkúahópnum, reiknað í kýreiningum gefur vísbendingu um 

hraða endurnýjunar í bústofni. Hlutfall kelfdra kvíga var að meðaltali 14% en allt frá 8-32% 

eftir búum. Það var ekki marktækur munur á hlutfalli kelfdra kvíga á milli úrefnisflokka, 

tafla 13. Hlutfallið var hæst að meðaltali á búunum sem tilheyra úrefnisflokki 2 og lægst á 

búunum sem tilheyra úrefnisflokki 5.   

4.2.3.2  Dýralæknakostnaður 

Tafla 13. Meðaltalsgildi fyrir dýralæknakostnað (kostnaður á kú/nautgrip á ársgrundvelli), hlutfall kelfdra 

kvíga og beitartíma (dagafjöldi og klukkustundafjöldi á dag), sundurliðað eftir úrefnisflokkum. Byggt á 

niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar um mun á milli úrefnisflokka, þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi 

á hverju búi. p-gildi segir til um marktækni.  

Úrefnisflokkur 
Hlutfall 

kelfdra 

kvíga (%) 

Dýralækna-

kostnaður 

(kr.)/árskú 

Dýralækna-

kostnaður 

(kr.)/nautgrip 

Beitartími 

(dagar) 

Beitartími, 

á dag 

(klst.) 

1 13,0 9.910 4.818 100 7 

2 16,8 15.972 7.974 89 11 

3 12,1 12.533 6.047 87 9 

4 13,6 9.539 4.234 103 13 

5 11,8 16.731 7.989 102 11 

p gildi 0,27 0,23 0,41 0,70 0,57 

 

Mikill breytileiki var í dýralæknakostnaði á milli búa en ef beinn kostnaður er skoðaður var 

hann á bilinu 158.000-1.748.000 krónur á ári. Misstór bú valda skekkju í samanburði, því 

verður dýralæknakostnaður skoðaður út frá kostnaði á árskú og kostnaði á nautgrip 

(mjólkurkýr, kálfar og kvígur í uppeldi ásamt nautum). Meðalkostnaður á hverja kú var á 

bilinu 3.900-31.000 krónur á ársgrundvelli eftir búum og kostnaður á hvern nautgrip á bilinu 

1.500-19.000 krónur á ársgrundvelli, eftir búum. Dýralæknakostnaðurinn var lægstur að 

meðaltali á búunum sem tilheyra úrefnisflokki 1 og 4, sé kostnaður á hverja árskú skoðaður 

og hæstur að meðaltali á búunum sem tilheyra úrefnisflokki 5, en það var þó ekki marktækur 

munur á kostnaði á milli úrefnisflokka, tafla 13. Sama mynstur kemur fram ef kostnaður á 

hvern nautgrip er skoðaður. Búin sem tilheyra úrefnisflokki 4 hafa lægsta 

dýralæknakostnaðinn á nautgrip, þar á eftir koma búin í úrefnisflokk 1, þá búin í úrefnisflokk 
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3, búin í úrefnisflokk 2 og hæstur er kostnaðurinn að meðaltali hjá búunum í úrefnisflokk 5. 

Það var þó ekki marktækur munur á meðaldýralæknakostnaði á hvern nautgrip á milli 

úrefnisflokka, tafla 13.   

4.2.3.3 Útivera/beit  

Allir bændurnir setja kýrnar sínar út á sumrin, að undanskildum bændum á tveimur búum 

sem ekki settu kýrnar út árið 2018. Langflestir (85%) setja kýrnar út að loknum 

morgunmjöltun, bændur á fjórum búum setja þó kýrnar ekki út fyrr en eftir hádegi og bændur 

á einu búi setja kýrnar ekki út fyrr en seinnipartinn. Á þessum 33 búum sem heimsótt voru 

fá kýrnar að vera úti á beit í rúma tíu tíma á dag að meðaltali, en margir bændur leyfa kúnum 

að ganga við opið og fá þær því að vera úti allan sólarhringinn. Aðrir takmarka 

útivistartímann og setja þær einungis út í 2-6 tíma á dag. Að meðaltali er kúnum beitt í 14 

vikur yfir sumarið, einhverjir hafa þær þó ekki úti á beit nema í 6 vikur, á meðan aðrir hafa 

þær lengur á beit, allt upp í 20 vikur. Kýrnar eru þá settar út í byrjun júní og hafðar úti eins 

langt fram á haustið og hægt er. Nefndu flestir bændur að veðrið hefði þó mikið að segja og 

mikill breytileiki sé á milli ára. Sé þetta skoðað út frá úrefnisflokkum, þá voru kýrnar að 

meðaltali á beit í 7-13 klukkustundir á dag í 12-15 vikur að meðaltali. Það var ekki 

marktækur munur á útiveru kúnna á milli úrefnisflokka, tafla 13. 

4.2.3.4  Bætiefni 

Flestir bændur bjóða kúnum upp á saltsteina og steinefni í einhvers konar formi. Þeir sem 

hafa heilfóðurkerfi blanda steinefnum í heilfóðrið en aðrir gefa þeim steinefnablokkir eða 

fötur. Ekki voru marktæk tengsl á milli úrefnisflokka og þess hvort saltsteinar væru gefnir 

(p=0,53) né á milli úrefnisflokka og þess hvort steinefni í einhverju formi væru gefin 

(p=0,2). Margir gefa kúnum einnig ýmis bætiefni til viðbótar, bætiefni á borð við; 

forðastauka/hylki, ProKeto, ýmis vítamín, Yea-Mix, Effekt Optimal og fleira. Það er ekki 

marktæk tengsl á milli úrefnisflokka og þess hvort bændurnir gefa kúnum bætiefni í einhvers 

konar formi (p=0,15).  

4.2.4 Fóðrun  

Öll búin að einu undanskildu voru með frjálst át á gróffóðri, hey var alltaf til staðar hjá 

kúnum og þær ekki látnar klára heyið áður en nýtt var gefið. Algengast var að kúnum væri 

gefið annan hvern dag, en gjafatíðnin var þó allt frá 0,2 sinnum á dag, þá gefið á 5 daga 
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fresti, nokkrar rúllur í Weelink gjafakerfi, upp í 11 sinnum í dag þar sem heilfóðurvagn keyrir 

ellefu sinnum á sólarhring eftir fóðurganginum, skannar leifarnar og gefur ef þess er þörf. 

Það er ekki marktækur munur á gjafatíðni eftir úrefnisflokkum, tafla 14. Ekkert bú var með 

100% heilfóðurkerfi en sex bú voru með heilfóðrun ásamt viðbótarkjarnfóðurgjöf. Flestir 

bændur skera heyin í rúlluvélum en níu bú saxa gróffóðrið, þá í heilfóðurkerfum eða öðrum 

mixerum.  

Tafla 14. Meðaltal úrefnisflokka á þáttum sem snúa að fóðrun, fengið með einsþátta fervikagreiningu. p-gildi 

segir til um marktækni. 

Úrefnisflokkur 

Gjafatíðni 

á dag 

(skipti) 

Hámarks-

kjarnfóður 

á dag (kg.) 

Hætt 

kjarnfóður, 

f. burð 

(dagar) 

Kjarnfóður 

á árskú 

(tonn) 

1 3,2 10,4 63,5 1,87 

2 2,2 12,0 61,3 1,90 

3 0,7 11,9 74,6 1,87 

4 2,9 11,8 54,9 1,89 

5 0,6 11,2 49,0 1,77 

p gildi 0,20 0,68 0,13 0,98 

4.2.4.1 Kjarnfóður  

Rúmur helmingur (63%) bændanna sögðust velja kjarnfóður eftir innihaldi fyrst og fremst 

en verð hefði að sjálfsögðu áhrif. Kjarnfóðrið er þá valið út frá heysýnum, hvaða kjarnfóður 

hentar best með heyjunum hverju sinni. Sex bændur sögðu að kjarnfóðrið væri valið eftir 

bæði innihaldi og verði, báðir þættir vega jafn mikið og greindu fjórir bændur frá því að þeir 

hefðu lítið val, þeir væru bundnir ákveðnu fyrirtæki vegna kaupa á fóðursílóum. Einn bóndi 

greindi frá því að hann velji kjarnfóðrið eftir efnainnihaldi mjólkurinnar hjá sér og annar 

sagðist velja kjarnfóðrið eftir kvótastöðu. Sé hún hagstæð velji hann dýrara kjarnfóður en sé 

hún óhagstæð velji hann ódýrasta kjarnfóðrið og gefi þá minna af því. 

Alls greindu bændur á 20 búum frá því að kjarnfóðurgjöfin væri einstaklingsmiðuð en eftir 

nánari skoðun kom í ljós að einungis 6 bú hafa algjörlega einstaklingsmiðaða kjarnfóðurgjöf. 

Á hinum 27 búunum er kjarnfóðurgjöfin í raun hópamiðuð hluta af mjaltaskeiðinu og 

einstaklingsmiðuð hinn hlutann af mjaltaskeiðinu. Algengast er að bændur nýti sér 

fóðurtöflur í mjaltaþjónunum og hafi tvær eða fleiri fóðurkúrfur, að minnsta kosti eina 

fóðurkúrfu fyrir fyrsta kálfs kvígur og aðra fyrir eldri kýr. Kjarnfóðurgjöfin er þá oftast 
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hópamiðuð fyrstu 40-90 dagana en miðast síðan við nyt fram undir geldstöðu. Hún er þá í 

raun einstaklingsmiðuð seinni hluta mjaltaskeiðsins þar sem hún stýrist af nyt hverrar kýr. 

Þeir bændur sem eru með heilfóðurkerfi blanda gjarnan hluta af kjarnfóðrinu í heilfóðrið, 

ásamt steinefnum, byggi og fleiru en stærsti hluti kjarnfóðursins er gefinn í mjaltaþjóni eða 

mjaltabás og þá eftir nyt. Kjarnfóðurgjöfin hjá þessum bændum er þá í rauninni bæði 

hópamiðuð og einstaklingsmiðuð.  

Það er ekki marktækur munur á hámarkskjarnfóðurmagni á milli úrefnisflokka en flestir 

bændur miða við að kýrnar fái að hámarki 12 kg á dag, tafla 14. Breytileiki var þó í 

hámarkskjarnfóðurgjöf á milli búa, en hámarkið var allt frá 6,5 kg upp í 16 kg á dag. Flestir 

greindu frá því að þeir reyni að hætta kjarnfóðurgjöf 8 vikum (56 dögum) fyrir burð, en það 

væru þó alltaf einstaka kýr sem geldast upp snemma og hætta þá á kjarnfóðri töluvert fyrr. 

Auk þess hætta margir að gefa kúnum kjarnfóður þegar nyt þeirra dettur niður fyrir 10-12 

lítra á dag. Einhverjir miða við að hætta kjarnfóðurgjöf 13-14 vikum fyrir burð og einn 

bóndinn hættir ekki að gefa kúnum kjarnfóður fyrr en viku fyrir burð. Að meðaltali hættu 

bændurnir að gefa kúnum kjarnfóður 61 dögum fyrir burð, en það er ekki marktækur munur 

á því hversu löngu fyrir burð kýrnar hætta að fá kjarnfóður á milli úrefnisflokka, tafla 14.  

Yfir 35 mismunandi blöndur af kjarnfóðri í mismiklu magni voru keyptar á þessum 33 búum 

á árunum 2015-2018. Meðalkjarnfóðurmagn á ári var á bilinu 42-283 tonn eftir búum, með 

meðaltal í 119 tonnum af keyptu kjarnfóðri á ári. Ef tekið er tillit til fjölda árskúa var 

meðalkjarnfóðurmagn á hverja árskú 1,86 tonn á ári en breytileikinn var allt frá 1,14 

tonn/árskú upp í 2,84 tonn/árskú eftir búum. Kjarnfóðurmagn á árskú skýrir ekki nema 1,4% 

af breytileikanum í úrefnisstyrk í mjólk (R2=0,014, mynd 20 í viðauka IV) og það er ekki 

marktækur munur á kjarnfóðurmagni (tonn) á hverja árskú á milli úrefnisflokka, tafla 14. 

Aukin kjarnfóðurgjöf skilar sér hins vegar í auknum afurðum. Með því að auka 

kjarnfóðurgjöf (á ársgrundvelli) um 100 kg (0,1 tonn) þá aukast afurðirnar um 127 kg á 

ársgrundvelli. Samband á milli meðalkjarnfóðurmagns á hverja árskú og innleggs- eða 

skýrsluhaldsafurða, má finna í viðauka IV (mynd 19).   

Hrápróteinmagn í kjarnfóðri var að meðaltali 181 g/kg þe. en var allt frá 139 g/kg þe. upp í 

246 g/kg þe. eftir búum. Búið er að leiðrétta fyrir magni. Munur er á magni hrápróteins í 

kjarnfóðri á milli úrefnisflokka en búin sem tilheyra úrefnisflokki 5 eru með marktækt minna 

af hrápróteini í kjarnfóðri sínu, tafla 15. Ekki er marktækur munur á hrápróteininnihaldi 

kjarnfóðurs á milli úrefnisflokka 1-4. Meðalfitumagn í kjarnfóðrinu var á bilinu 27-75 g/kg 
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þe. eftir búum, með meðaltal í 46 g/kg þe. Það er ekki munur á fitumagni í kjarnfóðri eftir 

úrefnisflokkum. Meðaltrénismagn í kjarnfóðri var á bilinu 41-150 g/kg þe. eftir búum með 

meðaltal í 93 g/kg þe. Ef trénismagn er skoðað út frá úrefnisflokkum er það á bilinu 59,2-

111,1 g/kg þe. en það er þó ekki marktækur munur á trénismagni í kjarnfóðri á milli 

úrefnisflokka. Meðalöskumagn í kjarnfóðrinu spannaði bilið 74-129 g/kg þe. eftir búum með 

meðaltal í 89 g/kg þe. en það reyndist heldur ekki vera munur á meðalöskumagni á milli 

úrefnisflokka, tafla 15.   

Tafla 15. Samband á milli úrefnisflokka og innihaldsefna í kjarnfóðri. Byggt á niðurstöðum fervikagreiningar 

um mun á milli úrefnisflokka, þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi af innihaldsefnum í kjarnfóðri á hverju 

búi (byggt á gildum frá fóðursölum). p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á milli úrefnisflokka 

er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-C) og byggist á Student's t-prófi. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. 

Úrefnis-

flokkur 

Hráprótein 

(g/kg 

þe.) 

Fita 

(g/kg 

þe.) 

Tréni 

(g/kg 

þe.) 

Aska 

(g/kg 

þe.) 

Kalsíum 

(g/kg 

þe.) 

Fosfór 

(g/kg 

þe.) 

Natríum 

(g/kg 

þe.) 

Magnesíum 

(g/kg 

þe.) 

Selen 

(mg/kg 

þe.) 

1 194A 46,3 102,9 98,5 12,0 7,4 3,5 5,4 0,51ABC 

2 179A 53,2 92,0 87,1 11,1 7,5 3,5 4,7 0,58AB 

3 190A 44,5 111,1 93,8 11,0 6,6 3,8 4,9 0,61A 

4 184A 40,1 94,5 87,8 9,9 6,3 3,8 5,1 0,50BC 

5 158B 48,1 59,2 79,9 10,4 6,5 3,8 5,6 0,44C 

p gildi 0,02 0,23 0,16 0,12 0,20 0,41 0,48 0,17 0,04 

 

Ef samband á milli meðalúrefnisstyrks í mjólk (í stað úrefnisflokks) og meðalmagns 

innihaldsefna í kjarnfóðri á hverju búi er skoðað með einsþátta aðhvarfslíkani, reynist vera 

marktækt samband á milli meðalúrefnisstyrks í mjólk og magns hrápróteins í kjarnfóðri, 

mynd 8 og tafla 15. Ef hrápróteinmagn í kjarnfóðri hækkar um 1 g/kg þe., lækkar 

úrefnisstyrkurinn í mjólk um 0,01 mmól/l, tafla 16. Neikvætt samband er einnig á milli 

öskumagns í kjarnfóðri og úrefnisstyrks í mjólk. Ef öskumagnið í kjarnfóðri eykst um 1g/kg 

þe., minnkar úrefnisstyrkurinn í mjólk um 0,015 mmól/l (mynd 21 í viðauka IV). 

Breytinguna á öskumagni við aukinn úrefnisstyrk má þó rekja til þess að sterk fylgni (r=0,76) 

er á milli prótein- og öskumagns í kjarnfóðri (mynd 23 í viðauka IV). Aukist öskumagn í 

kjarnfóðri, eykst jafnframt próteinmagnið sem veldur lækkuðum úrefnisstyrk í mjólk. 

Breyting á fitu- og trénismagni í kjarnfóðri hefur ekki marktæk áhrif á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk, tafla 15. 
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Mynd 8. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og hrápróteinmagns í kjarnfóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk fyrir hvert bú og meðalhrápróteinmagni í kjarnfóðri á hverju búi fyrir sig. Leiðrétt hefur verið fyrir 

magni. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núll til að draga betur fram sambandið.  

Skýringarhlutfall (R2) aðhvarfsjafnanna gefur okkur að hrápróteinmagn í kjarnfóðri, eitt og 

sér skýri 17% af breytileikanum á úrefnisstyrk og öskumagn í kjarnfóðri 14%, tafla 16. Ef 

tekið er tillit til próteinmagns í kjarnfóðri skýrir öskumagn ekki nema 1% af breytileikanum 

á úrefnisstyrk.  

Meðalmagn snefilefna í kjarnfóðri var breytilegt milli búa. Meðalkalsíummagn í kjarnfóðri 

var á bilinu 7-18 g/kg þe. eftir búum með meðaltal í 11 g/kg þe. Ekki er marktækur munur á 

meðalkalsíummagni á milli úrefnisflokka, en meðaltalstölur úrefnisflokkanna má finna í 

töflu 15. Meðalfosfórmagn í kjarnfóðri var á bilinu 5-10 g/kg þe. eftir búum með meðaltal í 

7 g/kg þe. en það er ekki marktækur munur á meðalfosfórmagni í kjarnfóðri á milli 

úrefnisflokka. Það var ekki marktækur breytileiki á meðalnatríum- og magnesíummagni í 

kjarnfóðri á milli úrefnisflokka. Meðalnatríummagn í kjarnfóðri á milli búa var á bilinu 3-

4,5 g/kg þe. eftir búum með meðaltal í 4,5 g/kg þe. og meðalmagnesíummagn í kjarnfóðri 

var á bilinu 3,5-6,2 g/kg þe. eftir búum með meðaltal í 5,1 g/kg þe. Meðalselenstyrkur í 

kjarnfóðri á var á bilinu 0,41 til 0,88 mg/kg þe. eftir búum, með meðaltal í 0,53 mg/kg þe. 

Marktækur munur er á meðalselenstyrk í kjarnfóðri á milli úrefnisflokka en meira er af seleni 

í kjarnfóðri á búum sem tilheyra úrefnisflokkum 2 og 3 en búum sem tilheyra úrefnisflokki 

5, tafla 15.    
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Tafla 16. Skýringarhlutfall fyrir samband á milli innihaldsefna kjarnfóðurs (skýribreyta, x ás) og úrefnisstyrks 

í mjólk (svarbreyta, y ás). Byggt á aðhvarfsgreiningu þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi af innihaldsefnum 

í kjarnfóðri á hverju búi. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. Stjarna er merkt við skýringarhlutfallið þar sem 

sambandið er marktækt og aðhvarfsjafna birt. Aðhvarfsjöfnur eru ekki birtar þar sem sambandið er ekki 

marktækt.  

Innihaldsefni í kjarnfóðri  
Skýringarhlutfall 

(R2) 
Aðhvarfsjafna 

Hráprótein (g/kg þe.) 0,17* y
i
 = 8,11-0,01*xi 

Fita (g/kg þe.) 0,01  

Tréni (g/kg þe.) 0,10  

Aska (g/kg þe.) 0,14* y
i
 = 7,55-0,015*xi 

Kalsíum (g/kg þe.) 0,14* y
i
 = 7,48-0,11*xi 

Fosfór (g/kg þe.) 0,075  

Natríum (g/kg þe.) 0,083  

Magnesíum (g/kg þe.) 0,025  

Selen (mg/kg þe.) 0,059  

 

Samband á milli meðalúrefnisstyrks í mjólk (í stað úrefnisflokka) og meðalsnefilefnamagns 

í kjarnfóðri búanna var einnig skoðað með einsþátta aðhvarfslíkani. Marktækt samband 

reyndist vera á milli meðalúrefnisstyrks í mjólk og kalsíummagns í kjarnfóðri, tafla 16. Ef 

kalsíummagn í kjarnfóðri er aukið um 1 g/kg þe. þá minnkar úrefnisstyrkurinn í mjólk um 

0,11 mmól/l (mynd 22 í viðauka IV) en líkt og með öskumagnið, þá er fylgni (r=0,66) á milli 

prótein- og kalsíumagns í kjarnfóðri (mynd 24 í viðauka IV). Ef kalsíumagn í kjarnfóðri 

eykst, þá eykst jafnframt próteinmagn sem veldur lækkuðum úrefnisstyrk í mjólk. Ef áhrif 

prótein-, ösku- og kalsíummagns í fóðri er lögð saman og víxlhrif skoðuð á milli þessara 

þátta, skýra þeir saman 37% af breytileika á úrefnisstyrk (p=0,048).  

4.2.4.2 Heimaræktað korn  

Alls framleiddu 12 bú af 33 búum sjálf heimaræktað korn fyrir kýrnar hluta af árunum 2015-

2018, eða öll árin. Af þessum 12 búum votverkuðu 11 af þeim kornið með própíonsýru, 

einungis 1 bóndi þurrkaði kornið. Þurrefnis prósenta kornsins var mjög breytileg eftir búum 

og árum en var hún allt frá 35% upp í 85%, ef þurrkað korn er undanskilið. Ef búin tólf sem 

ræktuðu korn eru skoðuð frekar kemur í ljós að magn heimaræktaðs korns var mjög 

breytilegt eftir búum. Var uppskeran allt frá 6 þurrefnistonnum upp í 66,3 þurrefnistonn eftir 

búum en meðalmagn heimaræktað korns var 26 tonn á bú, ef einungis eru skoðuð þau bú 

sem ræktuðu korn. Það er ekki marktækur munur á magni heimaræktaðs korns á milli 

úrefnisflokka (p=0,57). Alls framleiddu bændur á fjórum búum í úrefnisflokki 5 korn, í 
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úrefnisflokki 2 voru það bændur á þremur búum sem framleiddu korn, bændur á tveimur 

búum í úrefnisflokki 1 og 3 framleiddu korn og einungis bændur á einum bæ í úrefnisflokki 

4 framleiddu korn.  

4.2.4.3 Grænfóður  

Alls ræktuðu bændur á 30 búum grænfóður að einhverju leyti á árunum 2015-2018. Þar af 

voru bændur á 24 búum sem ræktuðu grænfóður öll árin. Algengast var að beita grænfóðrið 

og blanda saman rýgresis- og repjuyrkjum. Næst algengast var að sá einungis repjuyrkjum 

til beitar og síðan að sá einungis rýgresisyrkjum til beitar. Rúmlega fjórðungur þeirra bænda 

sem ræktuðu grænfóður nýttu það einungis til beitar, þá ýmist á sumrin eða á haustin. 

Helmingur þeirra sem ræktuðu grænfóður nýttu það bæði til beitar og verkunar og fjórðungur 

bænda verkuðu einungis grænfóðrið. Vinsælast var að verka rýgresisyrkin ein og sér, gjarnan 

fyrri slátt. Sumir blönduðu hafrayrkjum saman við rýgresisyrkin og örfáir bættu repju-, 

bygg-, og/eða ertuyrkjum saman við. Einungis bændur á einu búinu verkuðu hreina hafra. 

Heilsæði var verkað á einu búinu og samanstóð það af af repju- og byggyrkjum. Töluverður 

breytileiki var á milli bæja í stærð lands sem fór undir grænfóður en hektarafjöldinn var á 

bilinu 1,7 upp í 20 hektarar að meðaltali eftir búum. Meðalstærð lands sem bændur nýta 

undir grænfóður voru 8,4 hektarar, ef þau bú sem ekki rækta grænfóður eru undanskilin. Þar 

sem búin voru misstór má skoða grænfóðurrækt (í hekturum) sem hlutfall af heildarræktun 

(túnstærð) búanna. Að meðaltali voru bændur að nota 11% af túnum sínum undir grænfóður 

en hlutfallið var allt frá 2% upp í 34% eftir bæjum. Sé stærð lands (í hekturum) sem bændur 

nýttu undir grænfóður skoðuð eftir úrefnisflokkum reyndist ekki vera marktækur munur á 

fjölda hektara sem bændur tóku undir grænfóður á milli úrefnisflokka (p=0,39). Hlutfall 

lands sem bændur nýttu undir grænfóður var á bilinu 6-18% eftir úrefnisflokkum en það var 

ekki marktækur munur á milli úrefnisflokka (p=0,13).   

4.2.5 Ræktun  

Af þeim 33 búum sem heimsótt voru, stunduðu 88% þeirra skipulagða endurræktun. Tvö bú 

sögðust stunda mjög „óskipulagða“ endurræktun og því einungis tvö bú eða um 6% sem ekki 

stunda endurræktun. Algengast er að bændurnir endurrækti túnin á 5-10 ára fresti og nýti sér 

grasfræblöndur, ýmist heimagerðar eða tilbúnar í flög. Í forðagæsluskýrslum má finna 

skráningu um stærð endur- og/eða nýræktaðs lands á síðastliðnum 5 árum. Sé stærð þess 

lands skoðað eftir búum kemur í ljós mikill breytileiki, en bændur eru að rækta upp eða 
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endurrækta frá 0,9 hekturum upp í 100 hektara að meðaltali á fimm ára tímabili. Hér eftir 

verður fjallað um endurrækt og á það bæði við um nýræktun og endurræktun. 

Meðalhektarafjöldi sem bændur rækta upp á fimm ára tímabili er 35,6 hektarar. Ef hlutfall 

endurræktaðra túna (5 ára tímabil) af heildarræktun búanna er skoðað er það 2-76% eftir 

búum, með meðaltal í 38%. Bændur á búum sem tilheyra úrefnisflokki 1 endurrækta að 

meðaltali 52% túna sinna yfir fimm ára tímabil á meðan bændur á búum sem tilheyra 

úrefnisflokki 5 endurrækta ekki nema 26% af túnum sínum yfir fimm ára tímabil. Það er hins 

vegar ekki marktækur munur á hlutfalli endurræktaðra túna (5 ára tímabil) á milli 

úrefnisflokka (p=0,22). Ef samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (í stað flokka) og hlutfalls 

endurræktaðra túna er skoðað kemur hins vegar fram marktækt neikvætt samband, (p=0,02), 

mynd 9. 

 

Mynd 9. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og endurræktunarhlutfalls (5 ára tímabil). Byggt á 

meðalúrefnisstyrk í mjólk hvers bús og meðalendurræktunarhlutfalli hvers bús. Aðhvarfsjöfnu línunnar og 

skýringarhlutfall (R2) má finna efst til hægri, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því 

að y-ásinn byrjar ekki á núll til að draga betur fram sambandið.  

Allir bændurnir reyna að hefja slátt fyrir skrið eða á fyrri hluta skriðtíma, ef veður eru ekki 

hagstæð við skrið. Um 95% af heyfengnum er bundið í rúllur, einungis þrjú bú hafa einhvern 

hluta af heyjum sínum í útistæðum (11-60% af heyfeng) og einungis eitt bú hafði hluta af 

heyfeng sínum í flatgryfjum (34% af heyfeng). Tæpur helmingur bændanna eru farnir að 

nota íblöndunarefni að einhverju leyti í hey sín. Einhverjir setja íblöndun bara í örfáar rúllur 

á hverju ári á meðan aðrir blanda íblöndunarefnum í öll sín hey. Það eru ekki tengsl á milli 

úrefnisflokka og þess hvort bændur noti íblöndunarefni í hey sín (p=0,98). Algengasta 

y = -0,0109x + 6,6577
R² = 0,16*
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íblöndunarefnið sem bændurnir notuðu er SilAll 4x4 íblöndunarefnið (81% bænda), þar á 

eftir komu Advance Grass og Josera Josilac Ferm íblöndunarefnin.  

4.2.5.1  Búfjáráburður  

Tafla 17. Meðaltalsgildi og staðalfrávik fyrir notkun búfjáráburðs, sundurliðað eftir úrefnisflokkum. Notkunin 

skiptist í hlutfall túna sem fá búfjáráburð og hlutfall dreifingar á hverjum tíma (haust-, vetrar-, vor- og 

sumardreifing). Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar, p-gildi segir til um marktækni. 

   Hlutfall dreifingar - árstími 

Úrefnis-

flokkur 

Hlutfall 

túna (%) 
 Haust  Vetur  Vor  Sumar 

1 0,90±0,19  0,26±0,26  0,08±0,12  0,49±0,25  0,18±0,14 

2 0,89±0,16  0,29±0,16  0,08±0,11  0,55±0,18  0,08±0,10 

3 0,80±0,23  0,46±0,13  0,11±0,20  0,37±0,22  0,06±0,08 

4 0,86±0,19  0,35±0,22  0,10±0,13  0,46±0,27  0,09±0,11 

5 0,85±0,13  0,39±0,10  0,14±0,16  0,37±0,08  0,08±0,13 

p gildi 0,87  0,30  0,94  0,48  0,41 

 

Allir bændurnir sem heimsóttir voru nýta búfjáráburð sinn. Töluverður breytileiki er á magni 

búfjáráburðar á hektara á milli bæja, en minnst var borið á 10 tonn/ha og mest 66 tonn/ha. 

Það er ekki marktækur munur á magni búfjáráburðar sem borin er á tún á milli úrefnisflokka 

(p=0,38). Vegna misstórra búa er hlutfall túna sem fá búfjáráburð skoðað. Helmingur bænda 

ber búfjáráburð á öll sín tún, en hinn helmingurinn ber búfjáráburð á allt frá 50-90% af túnum 

sínum. Það er ekki marktækur munur á hlutfalli túna sem fá búfjáráburð á milli úrefnisflokka, 

tafla 17. 

Minnst er dreift af búfjáráburði á sumrin og veturna. Bændurnir á búunum sem tilheyra 

úrefnisflokkum 1, 2 og 4 dreifa um helmingi af búfjáráburði sínum á vorin og um þriðjungi 

á haustin á meðan bændurnir í úrefnisflokk 3 og 5 skipta dreifingu sinni jafnar á milli hausts 

og vors. Þrátt fyrir breytileika í hlutfalli dreifingar á milli árstíða er ekki marktækur munur 

á hlutfalli haust-, vetrar-, vor- og sumardreifingar á milli úrefnisflokka, tafla 17.   

4.2.5.2  Tilbúinn áburður  

Bændur á öllum búum báru tilbúinn áburð á öll tún sem slegin voru. Breytileg bús- og 

landsstærð ásamt mismundi jarðvegi og mismikilli notkun búfjáráburðar veldur breytileika 

í áburðarþörf og þar með breytileika í tegundum og magni sem bændurnir kaupa af tilbúnum 

áburði. Fyrir samanburð er heildarmagni keypts áburðar, á ársgrundvelli, því deilt niður á 
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hektarafjölda túna sem fá tilbúinn áburð. Í ljós kemur að bændur bera mismikinn áburð á tún 

sín og kaupa allt frá 23 tonnum upp í 99 tonn af áburði á ársgrundvelli. Sé þetta skoðað eftir 

úrefnisflokkum, þá er ekki marktækur munur á magni tilbúins áburðar á hektara á milli 

úrefnisflokka (p=0,84).  

Tafla 18. Meðalmagn af innihaldsefnum áburðar sem borin eru á hvern hektara, sundurliðað eftir 

úrefnisflokkum. Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar um mun á milli úrefnisflokka, þar sem notast 

er við eitt meðaltalsgildi af efnainnihaldi áburðar á hverju búi. p-gildi segir til um marktækni. Leiðrétt hefur 

verið fyrir magni.  

Úrefnis-

flokkur 

N 

(kg/ha) 

P 

(kg/ha) 

K 

(kg/ha) 

Ca 

(kg/ha) 

Mg 

(kg/ha) 

S 

(kg/ha) 

B 

(kg/ha) 

Zn 

(kg/ha) 

Se 

(kg/ha) 

1 112 14 20 10 3,1 10 0,02 0,02 0,003 

2 119 19 22 14 1,6 11 0,02 0,02 0,004 

3 119 15 16 15 2,7 11 0,03 0,09 0,006 

4 107 15 21 13 3,1 11 0,02 0,02 0,003 

5 128 16 22 15 3,9 10 0,04 0,02 0,004 

p gildi 0,77 0,44 0,86 0,69 0,41 0,98 0,77 0,10 0,30 

 

Alls voru keyptar yfir 70 mismunandi tegundir af áburði árin 2015-2018 á þessum 33 búum. 

Efnasamsetning áburðarins er mismunandi eftir tegundum og var því reiknað meðalmagn 

höfuðnæringarefna (N, P, K, Ca, Mg og S) og snefilefna (B, Zn og Se) sem dreift er á hvern 

hektara fyrir hvert bú. Töluverður breytileiki er á meðalmagni næringarefna sem dreift er á 

hvern hektara, á milli búa. Niturmagn (N) sem borið er á hvern hektara að meðaltali var frá 

66-198 kg eftir búum, fosfórmagn (P) að meðaltali frá 9-27 kg/ha og kalíummagn (K) að 

meðaltali frá 0-30 kg/ha eftir búum. Kalsíummagn (Ca) sem borið er á hvern hektara var að 

meðaltali frá 2-30 kg eftir búum, magnesíummagn (Mg) að meðaltali frá 0-8 kg/ha og 

brennisteinsmagn (S) að meðaltali frá 5-15 kg/ha, eftir búum. Meðalmagn snefilefna var 

einnig breytilegt á milli búa en fjölmargir bændur keyptu áburð sem innihélt engan bór (B) 

né sink (Zn). Á öðrum búum var örlítið af þessum efnum og mest var borið á 0,12 kg/ha af 

bóri og 0,25 kg/ha af sinki. Allir bændurnir sem heimsóttir voru báru selenbættan (Se) áburð 

á hluta af túnum sínum, en að meðaltali fór á bilinu 0,001 kg og upp í 0,012 kg af seleni á 

hektara eftir búum. Ef magn höfuðnæringarefna og snefilefna sem borin eru á tún er skoðað 

eftir úrefnisflokkum reynist ekki vera munur á magni þeirra, í neinu tilviki, eftir 

úrefnisflokkum. Meðaltalsgildi úrefnisflokkanna ásamt marktækni má finna í töflu 18.  
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Ef samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (í stað úrefnisflokka) og innihaldsefna áburðar er 

skoðað, reynist magn innihaldsefna ekki skýra neitt af breytileikanum í úrefnisstyrk í mjólk 

séu þau skoðuð ein og sér, tafla 19. Ekkert af samböndunum voru marktæk. Ef víxlhrif eru 

skoðuð og áhrif innihaldsefna lögð saman, kemur sama niðurstaða í ljós.  

Tafla 19. Skýringarhlutfall fyrir samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (svarbreyta, y ás) og innihaldsefna í 

áburði (skýribreyta, x ás). Byggt á aðhvarfsgreiningu þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi af 

innihaldsefnum í kjarnfóðri á hverju búi. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. 

Innihaldsefni í áburði Skýringarhlutfall 

(R2) 

N (kg/ha) 0,0012 

P (kg/ha)  0,0034 

K (kg/ha)  0,0015 

Ca (kg/ha)  0,020 

Mg (kg/ha)  0,020 

S (kg/ha)  0,0014 

B (kg/ha)  0,000 

Zn (kg/ha)  0,0020 

Se (kg/ha) 0,0020 

 

4.2.6 Heysýni (gróffóður) 

Heysýni voru tekin á öllum búum sem heimsótt voru. Að meðaltali tóku bændurnir 4 

mismunandi heysýni á ári, en fjöldi heysýna var allt frá einu sýni á ári upp í tíu sýni á ári 

eftir búum. Voru heysýnin greind ýmist hjá Efnagreiningu ehf. eða Eurofins/BLGG. 

Töluverður breytileiki var á ýmsum þáttum á milli búa, til dæmis var þurrefnisprósenta 

gróffóðursins allt frá 35% upp í 62%, trénismagn (NDF) í gróffóðri frá 437-523 g/kg þe. og 

sykurmagn frá 41-125 g/kg þe. eftir búum. Próteinmagn í gróffóðrinu var frá 129-184 g/kg 

þe. eftir búum og leysanlegt hráprótein frá 403-647 g/kg þe., eftir búum. AAT (amínósýrur 

sem frásogast í smáþörmum) var á bilinu 72-95 g/kg þe., eftir búum og PBV 

(próteinjafnvægi í vömb) var frá mínus 13 upp í 45 g/kg þe. Nettóorka til mjólkurmyndunar 

(NELp20) var á bilinu 6,0-6,9 MJ/kg þe. eftir búum og mjólkurfóðureiningar (FEm) voru á 

bilinu 0,86-0,93 í kg þe. Lítill breytileiki var á meltanleika (74-79% í þe.) og meltanleika 

lífræns efnis (73-79% í þe.). Samanburður á meðaltölum úrefnisflokka gaf að það væri ekki 

marktækur munur á þurrefnishlutfalli gróffóðursins á milli úrefnisflokka, tafla 20. 

Marktækur munur reyndist ekki vera á orkugildum gróffóðursins (meltanleiki LE, NELp20, 

FEm) á milli úrefnisflokka, né var marktækur munur á kolvetnamagni í gróffóðri (tréni, 
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ómeltanlegt tréni og sykur) á milli úrefnisflokka, tafla 20. Minnkar trénismagn þó með 

hækkuðu númeri úrefnisflokks og gefur aðhvarfsgreining að neikvætt samband sé á milli 

úrefnisstyrks í mjólk (ekki flokka) og trénismagns í gróffóðri, mynd 25 í viðauka V.  

Tafla 20. Meðaltalsgildi fyrir ýmsar niðurstöður heysýna, sundurliðað eftir úrefnisflokkum. LE stendur fyrir 

lífrænt efni, FEm stendur fyrir mjólkurfóðureiningar, NELp20 stendur fyrir nettóorku til mjólkurmyndunar við 

20 kg dagsnyt og iNDF stendur fyrir ómeltanlegt tréni. Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar um 

mun á milli úrefnisflokka, þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi á hverju búi. p-gildi segir til um marktækni. 

Úrefnis-

flokkur 

Þurrefni 

(%) 

Meltanleiki 

(% í þe.) 

Meltan-

legt LE 

(% í þe.) 

FEm 

(í kg 

þe.) 

NELp20 

(MJ/kg 

þe.) 

Aska 

(g/kg

þe.) 

Tréni 

(NDF) 

(g/kg 

þe.) 

iNDF 

(g/kg 

NDF) 

Sykur 

(g/kg 

þe.) 

1 47 76 78 0,9 6,5 68 490 115 82 

2 47 76 78 0,8 6,7 78 474 112 86 

3 46 77 77 0,9 6,5 84 464 127 75 

4 50 76 78 0,9 6,6 75 466 114 86 

5 52 76 78 0,9 6,5 71 457 122 87 

p gildi 0,57 0,76 0,35 0,48 0,48 0,12 0,13 0,74 0,84 

 

Sé próteinhluti gróffóðursins skoðaður, reyndist vera marktækt meira af próteini í gróffóðri 

á búum sem tilheyra hærri úrefnisflokkum, tafla 21. Mynd 10 dregur sambandið mjög skýrt 

fram, en próteinmagn í gróffóðri skýrir um 44% af breytileikanum í úrefnisstyrk. Hækki 

próteinmagn um 1 g/kg þe. þá eykst úrefnisstyrkurinn um 0,03 mmól/l. Ekki er munur á 

magni leysanlegra hrápróteina, né ammóníak- eða nítratmagni á milli úrefnisflokka, tafla 21. 

Ef samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (ekki flokka) og nítratsmagns í gróffóðri er skoðað 

með aðhvarfsgreiningu kemur í ljós sama niðurstaða, það er ekki samband á milli 

nítratmagns í gróffóðri og úrefnisstyrks (p=0,14), mynd 26 í viðauka V.  
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Tafla 21. Meðaltalsgildi fyrir ýmsar niðurstöður heysýna, sundurliðað eftir úrefnisflokkum. AAT eru 

amínósýrur sem frásogast í smáþörmum, PBV er próteinjafnvægi í vömb, LAF er mjólkursýra, ACF er 

edikssýra og BUF er smjörsýra. Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar um mun á milli úrefnisflokka, 

þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi á hverju búi. p-gildi segir til um marktækni en marktækur munur á 

milli úrefnisflokka er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-C) og byggist á Student's t-prófi. 

Úrefnis-

flokkur 

Prótein 

(g/kg 

þe.) 

Leysanlegt 

hráprótein 

(sCP) (g/kg 

þe.) 

Ammoníak 
(g/kg N 

alls) 

Nítrat 

(g/kg 

þe.) 

AAT 

(g/kg 

þe.) 

PBV 

(g/kg 

þe.) 

LAF 

(g/kg 

þe.) 

ACF 

(g/kg 

þe.) 

BUF 

(g/kg 

þe.) 

1 149C 565 53 144 86 7C 35 9,0 1,4 

2 155BC 545 61 126 88 13BC 24 8,6 1,7 

3 162B 579 65 88 85 25ABC 35 8,9 2,3 

4 165AB 554 60 108 87 21AB 25 8,7 1,7 

5 175A 530 57 94 90 28A 14 6,8 1,7 

p gildi 0,0007 0,80 0,84 0,79 0,53 0,04 0,20 0,81 0,87 

 

 

Mynd 10. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og próteinmagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalpróteinmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna til 

hliðar við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núll 

til að draga betur fram sambandið.  

y = 0,0273x + 1,8409
R² = 0,44****
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Mynd 11. Samband á milli PBV gilda í gróffóðri og úrefnisstyrks í mjólk. Byggt á meðaltalsgildum hvers bús. 

Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna til efst til hægri, stjörnur tákna að sambandið er 

marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki í núlli til að draga betur fram sambandið. 

 

Mynd 12. Samband á milli PBV gilda í gróffóðri og próteinmagns í gróffóðri. Byggt á meðaltalsgildum hvers 

bús. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna til hliðar við línuna, stjörnur tákna að 

sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki í núlli til að draga betur fram sambandið. 

Það er ekki marktækur munur á AAT magni (amínósýrumagn sem frásogast í smáþörmum) 

í gróffóðri búa sem tilheyra mismunandi úrefnisflokkum en PBV gildi (próteinjafnvægi 

vambarinnar) eru hærri í gróffóðri búa sem tilheyra hærri úrefnisflokkum. Marktækur munur 

er á gildum PBV á milli úrefnisflokka, tafla 21 en gildi PBV í gróffóðri fer vaxandi með 

auknum númerafjölda úrefnisflokks. Sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og PBV gilda 

sést mjög skýrt á mynd 11. Magn PBV skýrir eitt og sér 22% af breytileikanum í úrefnisstyrk. 

y = 0,0165x + 5,9385
R² = 0,22**
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Sterkt samband er hins vegar á milli PBV gilda og próteinmagns í gróffóðri (r=0,8), mynd 

12. Próteinmagn í gróffóðri er því í raun að skýra sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

PBV gilda í gróffóðri. Þegar aukning verður á PBV í gróffóðri, verður jafnframt aukning á 

próteinmagni, sem veldur hækkuðum úrefnisstyrk í mjólk. Ef samband á milli PBV gilda í 

gróffóðri og úrefnisstyrks í mjólk er skoðað samhliða próteinmagni í gróffóðri, skýrir PBV 

einungis 1% af breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk.  

Magn gerjunarafurða í gróffóðri, mjólkursýra, edikssýra og smjörsýra, er ekki marktækt 

breytilegt á milli úrefnisflokka, tafla 21. Ef samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (ekki 

flokka) og magns gerjunarafurða er skoðað, kemur fram marktækt neikvætt samband á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og mjólkursýrumagns, mynd 27 í viðauka V. 

Tafla 22. Meðaltalsgildi fyrir magn stein- og snefilefna í heysýnum, sundurliðað eftir úrefnisflokkum. CAB 

stendur fyrir katjóna/anjóna jafnvægi, Ca er kalsíum, P er fosfór, Mg er magnesíum, K er kalíum, Na er 

natríum, S er brennisteinn og Cl er klór, Fe er járn, Mn er mangan, Zn er sink, Cu er kopar, Co er kóbalt, I er 

joð, Mo er molibden, Se er selen og Al er ál. Byggt á niðurstöðum einsþátta fervikagreiningar um mun á milli 

úrefnisflokka, þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi á hverju búi. p-gildi segir til um marktækni en marktækur 

munur á milli úrefnisflokka er sýndur með mismunandi bókstöfum (A-C) og byggist á Student's t-prófi. 

Úrefnis-

flokkur 
CAB 

Ca 

(g/kg 

þe.) 

P 

(g/kg 

þe.) 

Mg 

(g/kg 

þe.) 

K 

(g/kg 

þe.) 

Na 

(g/kg 

þe.) 

S 

(g/kg 

þe.) 

Cl 

(g/kg 

þe.) 

1 188 3,8 2,9 2,2 21A 1,1 2,3C 9,4 

2 107 4,1 2,9 2,3 18AB 1,9 2,4BC 8,2 

3 187 3,9 3,0 2,4 21A 1,0 2,4BC 9,2 

4 103 4,3 2,9 2,7 17B 1,8 2,5AB 9,5 

5 107 4,4 3,1 2,7 16B 2,2 2,6A 8,8 

p gildi 0,10 0,32 0,45 0,06 0,02 0,13 0,03 0,82 

Úrefnis-

flokkur 

Fe 

(mg/kg 

þe.) 

Mn 

(mg/kg 

þe.) 

Zn 

(mg/kg 

þe.) 

Cu 

(mg/kg 

þe.) 

Co 

(µg/kg 

þe.) 

I 

(mg/kg 

þe.) 

Mo 

(mg/kg 

þe.) 

Se 

(µg/kg 

þe.) 

Al 

(mg/kg 

þe.) 

1 300 72 29 7,8B 270 0,2 1,5 177 307 

2 338 70 33 7,9B 248 0,2 0,6 173 236 

3 468 90 33 8,3AB 339 0,2 0,4 204 254 

4 276 86 31 8,6AB 210 0,2 0,5 143 133 

5 279 107 35 9,0A 238 0,2 0,5 142 209 

p gildi 0,59 0,32 0,42 0,04 0,67 0,57 0,44 0,56 0,60 

 

Magn steinefna og snefilefna er misbreytilegt á milli búa og úrefnisflokka. Meðaltalsgildi 

fyrir magn stein- og snefilefna í heysýnum, sundurliðað eftir úrefnisflokkum má finna í töflu 

22. Það er er ekki marktækur breytileiki á magni stein- og snefilefna á milli úrefnisflokka 
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nema hjá kalíum (K), kopar (Cu) og brennisteini (S). Kalíummagn í gróffóðri er minna á 

búum sem tilheyra hærri úrefnisflokkum, en mest af kalíum er í gróffóðri á búum sem 

tilheyra úrefnisflokki 1 og minnst af kalíum er í gróffóðri á búum sem tilheyra úrefnisflokki 

5. Alls skýrir kalíummagn í gróffóðri 29% af breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk, tafla 23 

og mynd 28 í viðauka V. Brennisteins- og koparmagn í gróffóðri hegðar sér öfugt við 

kalíummagn í gróffóðri, en mest er af brennisteini og kopar í gróffóðri á búum sem tilheyra 

úrefnisflokki 5 og minnkar það línulega með lækkandi númeri úrefnisflokks og er minnst í 

gróffóðri á búum sem tilheyra úrefnisflokki 1, tafla 22. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk 

(ekki flokka) og brennisteins- eða koparmagns gefur að brennisteinsmagn í gróffóðri skýrir 

eitt og sér 30% af breytileikanum á úrefnisstyrk og koparmagn 25%, myndir 29 og 30 í 

viðauka V. Ef samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (ekki flokka) og annarra innihaldsefna 

í heysýnum er skoðað reynist marktækt samband vera á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

magnesíum-, kalsíum- og manganmagns í gróffóðri sem og á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

katjóna/anjóna jafnvægis í gróffóðri, tafla 23 og myndir 31-34 í viðauka V.  

Tafla 23. Skýringarhlutfall fyrir samband á milli úrefnisstyrks í mjólk (svarbreyta, y ás) og innihaldsefna í 

gróffóðri (skýribreyta, x ás). Byggt á aðhvarfsgreiningu þar sem notast er við eitt meðaltalsgildi af 

innihaldsefnum í gróffóðri á hverju búi. Marktækni á sambandi er merkt við skýringarhlutfallið, ef ekkert er 

merkt, er ekkert samband til staðar. 

Innihaldsefni í 

gróffóðri 

Skýringar- 

hlutfall (R2) 

 Innihaldsefni í 

gróffóðri 

Skýringar- 

hlutfall (R2) 

Þurrefni (%)  0,06  CAB  0,13* 

Meltanleiki (% í þe.)  0,01  K (g/kg þe.)  0,29** 

Meltanlegt LE (% í þe.)  0,003  P (g/kg þe.)   0,10 

FEm (í kg þe.)  0,04  Ca (g/kg þe.)  0,17* ǂ   

NELp20 (MJ/kg þe.)  0,04  Mg (g/kg þe.)  0,29** ǂ   

Aska (g/kg þe.)  0,00  Na (g/kg þe.)  0,07 

Tréni (NDF) (g/kg þe.)  0,17* ǂ   S (g/kg þe.)  0,30** ǂ    

iNDF (g/kg þe.)  0,01  Cl (g/kg þe.)   0,003 

Sykur (g/kg þe.)  0,00  Fe (mg/kg þe.)  0,007 

Prótein (g/kg þe.)  0,44****  Mn (mg/kg þe.)  0,14*   

Leysanlegt hráprótein 

(sCP) (g/kg þe.) 

 
0,003 

 
Zn (mg/kg þe.) 

 
0,08 

Ammoníak 

(g/kg N alls) 

 
0,00 

 
Cu (mg/kg þe.) 

 
0,25** ǂ   

Nítrat (g/kg þe.)  0,15  I (mg/kg þe.)  0,00 

AAT (g/kg þe.)  0,06  Mo (mg/kg þe.)  0,02 

PBV (g/kg þe.)  0,22** ǂ  Al (mg/kg þe.)  0,04 

LAF  0,15*  Se (µg /kg þe.)  0,02 

ACF  0,04  Co (µg/kg þe.)  0,007 

BUF  0,000     
 ǂ táknar að breytan sé háð annarri breytu.   



66 

Ýmis innihaldsefni í gróffóðri virðast því skýra breytileika á úrefnisstyrk, tafla 23. 

Mikilvægt er að skoða samband á milli innihaldsefnanna til að útiloka háðar breytur. Í ljós 

kemur að miðlungs til sterk fylgni (r=0,5-0,8) er á milli próteinmagns í gróffóðri og trénis-, 

brennisteins-, kopar-, kalsíum- og magnesíum magns, myndir 13-16. Próteinmagn í gróffóðri 

er því í raun að skýra sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og þessara innihaldsefna. Þegar 

aukning verður í brennisteins-, kopar-, kalsíum- og magnesíumagni í gróffóðri þá verður 

jafnframt aukning í próteinmagni, sem veldur hækkuðum úrefnisstyrk í mjólk. Sömu sögu 

má segja um trénismagn í gróffóðri nema þar veldur aukið trénismagn í fóðri, minnkuðu 

próteinmagni og þar með lægri úrefnisstyrk í mjólk, mynd 17. Þegar þessir þættir (trénis-, 

brennisteins-, kopar-, kalsíum- og magnesíummagn) eru skoðaðir samhliða próteinmagni í 

gróffóðri, kemur í ljós að enginn þeirra, nema magnesíum skýra breytileika á úrefnisstyrk í 

mjólk. Magnesíum skýrir þó ekki nema 2% af breytileika á úrefnisstyrk mjólkur. Eftir 

stendur þá próteinmagn, kalíummagn, magnesíummagn, manganmagn, mjólkursýrumagn og 

katjóna/anjóna jafnvægi. Saman skýra þessir þættir 74% af breytileikanum á úrefnisstyrk.  

 

 

Mynd 13. Samband á milli próteinmagns og brennisteinsmagns í gróffóðri. Byggt á meðalpróteinmagni og 

meðalbrennisteinsmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna 

ofan við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli 

til að draga betur fram sambandið. 

y = 0,0129x + 0,3344
R² = 0,64****
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Mynd 14. Samband á milli próteinmagns og koparmagns í gróffóðri. Byggt á meðalpróteinmagni og 

meðalkoparmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna ofan við 

línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að 

draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 15. Samband á milli próteinmagns og kalsíummagns í gróffóðri. Byggt á meðalpróteinmagni og 

meðalkalsíummagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna ofan 

við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að 

draga betur fram sambandið. 

y = 0,0464x + 0,8616
R² = 0,48****
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y = 0,0217x + 0,5872
R² = 0,26**
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Mynd 16. Samband á milli próteinmagns og magnesíummagns í gróffóðri. Byggt á meðalpróteinmagni og 

meðalmagnesíum í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna ofan við 

línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að 

draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 17. Samband á milli próteinmagns og trénismagns. Byggt á meðalpróteinmagni og meðaltrénismagni í 

gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna efst til hægri, stjörnur tákna 

að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að draga betur fram 

sambandið. 

  

y = 0,0177x - 0,3879
R² = 0,37***
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y = -1,1256x + 651,47
R² = 0,34***
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5 Umræður 

Þessi rannsókn er sú fyrsta hér á landi sem skoðar áhrif umhverfis á útskilnað niturs í 

kúamjólk. Rannsóknin bætir við mikilvægri þekkingu um það hvort og hvernig nýta megi 

sér niðurstöður efnamælinga í mjólk með bústjórn. Í rannsókn þessari var skoðað hvernig 

úrefnisstyrkurinn breytist eftir árstíma, innan mjaltaskeiðs og á milli mjaltaskeiða, út frá 

gagnasöfnum. Samband á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk var einnig 

greint og skoðað var hvernig úrefnisstyrkur í mjólk hefur áhrif á nyt, frjósemi og endingu 

íslenskra kúa. Lagt var mat á það hvað veldur breytileika á úrefnisstyrk innan og á milli búa 

en það var gert með því að heimsækja bændur og fá hjá þeim grunnupplýsingar um búið 

ásamt upplýsingum um heilbrigði kúa, fóðrun þeirra, ræktun túna, niðurstöðum heysýna og 

fleira. Vel gekk að ná tali af bændum, fá þá til að taka þátt, skipuleggja heimsóknir og 

heimsækja þá.  

Hér fyrir neðan verður farið í gegnum niðurstöður rannsóknarinnar og þær bornar saman við 

aðrar rannsóknir á úrefnisstyrk. Athygli er þó vakin á því að erlendar rannsóknir á 

úrefnisstyrk í mjólk eru margbreytilegar. Byggja sumar þeirra á stórum gagnasöfnum á 

meðan aðrar miðast við tilraunir á einni eða fáum hjörðum. Frjósemisþættir eru skoðaðir á 

mismunandi hátt eftir rannsóknum eins og bil á milli burða, tímalengd frá burði að sæðingu, 

fanghlutfall og fleira. Einnig eru fóðrunartilraunir oftar en ekki framkvæmdar á fáum kúm. 

Samanburður á rannsóknum er því einungis leiðbeinandi og ber að taka með fyrirvara.  

5.1 Úrefnisstyrkur  

Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa var að meðaltali 6,2±1,4 mmól/l, sem er örlítið hærri 

styrkur en ráðlagt er af RML en viðmiðunargildi úrefnisstyrks fyrir íslenskar kýr eru 3-6 

mmól/l (Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, án árs). Styrkurinn er hærri en í löndum á borð við 

Bretland, Kanada, Króatíu og Svíþjóð (Bendelja o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 2010; Miglior 

o.fl., 2006; Arunvipas o.fl., 2003; Cottrill o.fl., 2002; Carlsson o.fl., 1995) en þó ekki jafn 

hár og greint hefur verið frá í Ástralíu (6,7 mmól/l) og í Tyrklandi (7,3 mmól/l) (Cardak, 

2016; Trevaskis og Fulkerson, 1999). Í íslenskum fóðurrannsóknum hefur bæði verið greint 

frá lægri og hærri úrefnisstyrk við mismunandi fóðrun (Þóroddur Sveinsson, 2009; Gunnar 

Ríkharðsson o.fl., 2001; Laufey Bjarnadóttir og Þóroddur Sveinsson, 1999; Sigríður 

Bjarnadóttir, 1999; Gunnar Ríkharðsson og Einar Gestsson, 1996).  
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5.2 Úrefni yfir mjaltaskeiðið 

Úrefnisstyrkurinn jókst fyrstu 148 daga mjaltaskeiðsins en fór síðan minnkandi og náði 

stöðugleika um 240 dögum frá burði. Sambærilegar niðurstöður fengust í Brasilíu, Króatíu, 

Tékklandi og í Bandaríkjunum en þar greindu rannsakendur frá því að úrefnisstyrkurinn væri 

lítill fyrsta mánuð mjaltaskeiðsins, aukist þá hratt og nái hámarki við 150 DIM, en fari svo 

minnkandi út mjaltaskeiðið (Doska o.fl., 2012; Konjačić o.fl., 2010; Jilek o.fl., 2006; 

Godden o.fl., 2001b). Fjölmargar aðrar rannsóknir sýna sambærilegt mynstur á úrefnisstyrk 

yfir mjaltaskeiðið, misjafnt er þó við hvaða dagafjölda styrkurinn nær hámarki. Hrafnhildur 

Baldursdóttir og Jóhannes Sveinbjörnsson (2017) eru einu rannsakendurnir sem greint hafa 

frá mælingum á úrefnisstyrk í íslenskum kúm á mismunandi tímum mjaltaskeiðsins. 

Tímalengd frá burði hafði ekki áhrif á úrefnisstyrkinn í mjólk þrátt fyrir að hann hafi verið 

lægri í upphafi mjaltaskeiðs (6,10 mmól/l) en við 129-150 DIM (6,24 mmól/l). Í þeirri 

rannsókn var þó einungis skoðað fyrstu 150 DIM.  

Talið er að lítinn úrefnisstyrk fyrstu vikur og mánuði mjaltaskeiðsins megi rekja til þess að 

kýrnar ná ekki að innbyrða nægilegt magn af fóðri til að uppfylla þarfir sínar og skortir þær 

því bæði orku og prótein (neikvætt orku- og próteinjafnvægi) (Godden o.fl., 2001b; Carlsson 

o.fl., 1995). Aðlögun vambarbaktería og getan til að frásoga næringarefni er mismunandi 

eftir stöðu á mjaltaskeiði (Godden o.fl., 2001b) en auk þess er fóðrun kúa misjöfn eftir stöðu 

á mjaltaskeiði. Kýr eru gjarnan fóðraðar á kraftmiklum (orku- og próteinríkum) heyjum á 

fyrri hluta mjaltaskeiðsins en á kraftminni heyjum þegar líða tekur að geldstöðu. 

Kjarnfóðurgjöf var í flestum tilfellum hópamiðuð fyrstu 40-90 DIM og fá kýrnar þá staðlað 

magn kjarnfóðurs, í meira magni en þegar kjarnfóðurgjöf fylgir nyt, til að reyna að koma 

þeim úr neikvæðu orku- og próteinjafnvægi eftir burð. Eftir 90 DIM og fram að geldstöðu 

stýrist kjarnfóðurgjöf hverrar kýr af nyt hennar en hættu margir bændur kjarnfóðurgjöf þegar 

magn mjólkur dettur niður fyrir 10-12 lítra nyt á dag. Álykta má að úrefnisstyrkur í mjólk sé 

lægri í upphafi mjaltaskeiðs vegna neikvæðs orku- og próteinjafnvægis en nái hámarki þegar 

kýrnar eru komnar í gott jafnvægi og fóðrunin er eins og best verður á kosið, orku- og 

próteinrík hey ásamt hæfilegu kjarnfóðurmagni. Úrefnisstyrkurinn fer síðan minnkandi 

þegar draga fer úr kjarnfóðurmagni og orku- og próteinminni hey eru gefin.  
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5.3 Úrefni eftir árstíma  

Sveiflur voru í úrefnisstyrk í mjólk íslenskra kúa eftir árstíma en styrkurinn var mestur í 

janúar (6,4 mmól/l) og minnstur í júlí (5,7 mmól/l). Úrefnisstyrkurinn í mjólk eykst á haustin 

og helst nokkuð hár fram á veturinn, að undanskildum nóvembermánuði, en tekur að minnka 

eftir því sem líða tekur á vorið. Yfir sumartímann eru sveiflur í styrknum en hann nær 

lágmarki í júlí, með hærri gildi í júní og ágúst. Þetta er ekki í samræmi við flestar erlendar 

rannsóknir sem greina frá því að úrefnisstyrkurinn hækkar á vorin en toppi á tímabilinu júní 

til september (Sawa o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 2010; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; 

Arunvipas o.fl., 2003; Godden o.fl., 2001b). Niðurstöðum þessarar rannsóknar má einna 

helst líkja við rannsókn á Holstein kúm í austurhluta Kanada. Hjá þeim jókst 

úrefnisstyrkurinn á haustin, var nokkuð hár yfir veturinn en tók að minnka eftir áramótin 

með lágum styrk í mars. Yfir sumarið var úrefnisstyrkurinn lægstur í júlí (Ng-Kwai-Hang 

o.fl., 1985). Aðrir hafa þó greint frá hærri úrefnisstyrk á haustin eða á veturna, en þá var 

úrefnisstyrkurinn einnig hár yfir sumarið eða jókst fram á vorið (Siachos o.fl., 2017; Abdouli 

o.fl., 2008; Yoon o.fl., 2004; Trevaskis og Fulkerson, 1999). Í rannsókn á brasilískum kúm 

var greint frá því að hærri úrefnisstyrk á veturna megi rekja til próteinríkra vetrargrasa og í 

rannsókn á áströlskum kúm mátti rekja hærri úrefnisstyrk fyrri hluta árs til kikuyu grassins, 

sem inniheldur lítið af vatnsleysanlegum kolvetnum en mjög hátt próteininnihald (Doska 

o.fl., 2012; Trevaskis og Fulkerson, 1999). Í Kóreu var hins vegar greint frá því að lægri 

úrefnisstyrkur á sumrin mætti rekja til of mikils hita (heat stress) en vegna hans éta kýrnar 

minna og eyða allri sinni orku og vatni í efnaskipti (Yoon o.fl., 2004). Á Íslandi er ekki hægt 

að rekja minni úrefnisstyrk yfir sumarið til hitastress þar sem íslensk sumur þykja ekki mjög 

hlý. Ólíklegt er að útivera hafi þessi áhrif þar sem úrefnisstyrkurinn ætti þá að falla í júní 

þegar kýr eru settar út. Í mjaltaþjónafjósum (24 fjós af 33) ganga kýr gjarnan við opið og 

geta því forðað sér inn í leiðindaveðrum og nefndu fjölmargir bændur að þeir settu kýr sínar 

ekki út í slagviðri, roki og rigningu. Því er ólíklegt að veðurfar á Íslandi hafi áhrif á 

úrefnisstyrkinn líkt og greint hefur verið frá erlendis.  

Mögulega má rekja þennan lága úrefnisstyrk í júlí til minnkaðs framboðs lystugra 

grastegunda og/eða vaxtarskeiðs grasanna ef þau eru í nægilegu magni, þar sem próteinmagn 

og meltanleiki grasa minnkar eftir því sem líður á vaxtartímann (Laufey Bjarnadóttir og 

Þóroddur Sveinsson, 1999). Þegar kýrnar eru settar út í upphafi sumars (júní) er nægilegt 

framboð af lystugum, próteinríkum og meltanlegum grösum en gæði og framboð minnkar 
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eftir því sem líður á sumarið nema skiptibeit (mismunandi beitarhólf) sé nýtt. Þar sem flestir 

mjaltaþjónabændur vilja að kýr skili sér í mjaltaþjóninn allan sólarhringinn er ekki 

ósennilegt að kýrnar hafi verið í einu og sama eða fáum hólfum, nálægt fjósinu allt sumarið 

og því framboð lystugra grasa farið að minnka þegar líður á júlímánuð. Hækkaðan 

úrefnisstyrk á haustin má síðan mögulega skýra að einhverju leyti með grænfóðurbeit- 

og/eða gjöf, en 80% bændanna ræktuðu grænfóður handa kúm sínum og flestir þeirra beittu 

það í lok sumars eða á haustin. Kúm þykir grænfóður mjög lystugt sem skilar sér í auknu 

gróffóðuráti, en auk þess er það próteinríkt með töluvert magn af auðleysanlegum próteinum, 

þá sérstaklega rýgresi (Sigríður Bjarnadóttir, 1999). Bændurnir völdu hvað flestir rýgresi til 

grænfóðurræktunar sem mögulega skilar sér í örlítið auknum úrefnisstyrk að hausti. Í lok 

sumars og á haustin fá kýrnar einnig nýverkað gróffóður sem enn er af bestu gæðum á meðan 

gróffóðrið sem gefið er í júlí er yfirleitt orðið að minnsta kosti ársgamalt.  

Þar sem tekið var tillit til stöðu á mjaltaskeiði við útreikninga er ekki hægt að rekja 

minnkaðan úrefnisstyrk yfir sumarið beint til geldsstöðu (burður að hausti) auk þess sem 

kýrnar bera á öllum árstímum. Burður er þó mismikill yfir árið, hann er minnstur frá apríl 

fram í júlí en mestur frá október fram í desember. Óbeinna áhrifa af geldstöðunni gæti þó 

gætt í gegnum fóðrun. Ef lítið er um burð yfir sumarið og margar kýr geldar er ekki 

ósennilegt að bændur séu farnir að fóðra með tilliti til geldstöðu og hafi því minni áhyggjur 

af gæðum og framboði grasa í júlímánuði. Minnkun í úrefnisstyrk þegar líða tekur á 

veturinn/vorið má líklegast rekja til þess að fóðrunarvirði og lystugleiki rúlluheys minnkar 

eftir því sem líður á veturinn. Athygli er þó vakin á því að munurinn var mestur 0,7 mmól/l 

á milli janúar gildanna (hæstur styrkur) og júlí gildanna (lægstur styrkur).   

5.4 Úrefni eftir mjaltaskeiðum  

Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa minnkar með auknum fjölda mjaltaskeiða. Kýr á fyrsta 

og öðru mjaltaskeiði hafa marktækt hærri úrefnisstyrk í mjólk sinni en eldri kýr og hafa kýr 

á þriðja og fjórða mjaltaskeiði hærri úrefnisstyrk en kýr á fimmta mjaltaskeiði. Þessar 

niðurstöður eru sambærilegar við rannsóknir í Tékklandi og Brasilíu, þar sem greint var frá 

því að kýr á fyrsta og öðru mjaltaskeiði hafi marktækt hærri úrefnisstyrk en eldri kýr (Doska 

o.fl., 2012; Jilek o.fl., 2006). Algengara er þó að greina frá neikvæðu sambandi á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og mjaltaskeiðs, það er að segja úrefnisstyrkurinn í mjólk eykst með 

auknum fjölda mjaltaskeiða (Zhang o.fl., 2018; Bendelja o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 2010; 

Miglior o.fl., 2006; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Arunvipas o.fl., 2003; Godden 
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o.fl., 2001b). Álykta rannsakendur að neikvætt samband komi fram vegna þess að kýrnar eru 

enn að vaxa á fyrstu mjaltaskeiðunum, því fari orkan og amínósýrurnar í vöxt sem valdi því 

að minna skilst út af nitri (Zhang o.fl., 2018; Arunvipas o.fl., 2003; Oltner o.fl., 1985). Sé 

það raunin mætti álykta að íslenskar kvígur séu betur á sig komnar en kvígur í þessum 

löndum og/eða að íslenskir bændur fóðri kvígur sínar betur. Ólíklegt er þó að það sé raunin 

og sennilega má rekja hærri úrefnisstyrk hjá ungum kúm til minni mjólkurframleiðslu. 

Kvígur og kýr á fyrstu mjaltaskeiðunum eru fóðraðar á sama fóðri og eldri kýr, þær éta 

sambærilegt magn af fóðri og eldri kýr en mjólka minna, sem veldur meiri útskilnaði niturs 

og hærri úrefnisstyrk. Eftir því sem kýrnar eldast eykst nytin sem veldur minni útskilnaði. 

Margir hafa þó greint frá mjög litlum mun (Konjačić o.fl., 2010; Hojman o.fl., 2004; 

Arunvipas o.fl., 2003; Godden o.fl., 2001b; Oltner o.fl., 1985) en er það sambærilegt við 

þessa rannsókn þar sem það munar einungis 0,24 mmól/l ef mjaltaskeið 1 og 2 eru borin 

saman við mjaltaskeið 5.  

5.5 Úrefni og önnur innihaldsefni mjólkur  

Mikill fjöldi mælinga á breiðu mælibili veldur því að ekkert áberandi samband sést þegar 

gögnin eru teiknuð upp. Loess kúrfa (local polynomial regression fitting) var því notuð til 

að sjá hvaða samband lýsir gögnunum best, en hún finnur bestu línu í gegnum gögnin, hvort 

sem um línulegt eða ólínulegt samband er að ræða. Í ljós kom að í öllum tilfellum voru 

samböndin á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk marktæk og best skýrð með 

þriðja stigs margliðulíkani. Skýrir fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrkur og frumutala þó 

lítinn breytileika hvert fyrir sig eða á bilinu 0,2-1%. Fríar fitusýrur skýra um 3% af 

breytileikanum einar og sér. Þar sem prótein- og kaseinstyrkur eru svo til sama breytan 

(r=0,96) er einungis próteinstyrkur hafður með í aðhvarfsgreiningu þegar samlegðaráhrif  og 

víxlhrif eru skoðuð. Saman skýrir fita-, prótein- og laktósastyrkur, frumutala, styrkur frírra 

fitusýra, mjaltaskeiðsnúmer, árstími og DIM alls 12 % af breytileikanum á úrefnisstyrk þegar 

allir þættirnir eru lagðir saman og víxlhrif á milli þeirra skoðuð. Er það töluvert minni 

breytileiki en Siachos o.fl. (2017) greindu frá í rannsókn sinni á grískum kúm en þar mátti 

rekja 25,6% af breytileikanum á úrefnisstyrk til fitu- og próteinstyrks auk nytar og árstíma. 

Lægri breytileika í þessari rannsókn má líklegast rekja til þess að það var ekki hægt að 

leiðrétta fyrir mjólkurmagni við úrvinnslu gagna en farið verður nánar út í það í kaflanum 

„úrefni og nyt“.  
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5.5.1 Úrefni og fita  

Fervikagreining gaf að marktækt mesti fitustyrkurinn, 4,50% væri í mjólk kúa sem tilheyrðu 

úrefnisflokki 2 (úrefnisstyrkur á bilinu 5,83-6,10 mmól/l), þar á eftir komu búin í 

úrefnisflokki 1 (4,99-5,82 mmól/l) með 4,47% fitu. Fitustyrkurinn minnkaði við aukinn 

úrefnisstyrk, þó ekki línulega þar sem minnsti fitustyrkurinn var í mjólk kúa á búunum sem 

tilheyrðu úrefnisflokki 3 (6,11-6,34 mmól/l) eða 4,24%. Af þessu má draga þá ályktun að ef 

úrefnisstyrkurinn í mjólk fer yfir 6,10 mmól/l, þá megi búast við 0,14-0,26% minnkun á 

fitustyrk. Greint hefur verið frá neikvæðu sambandi, á milli úrefnis- og fitustyrks í mjólk, í 

erlendum rannsóknum en oftast er sambandið línulegt (Siachos o.fl., 2017; Cardak, 2016; 

Doska o.fl., 2012; Konjačić o.fl., 2010). Greindu Henao-Velásquez o.fl. (2014), Jilek o.fl. 

(2006) og Arunvipas o.fl. (2003) þó frá ólínulegu sambandi á milli úrefnis- og fitustyrks í 

mjólk, úrefnisstyrkurinn er mestur við miðlungs fitustyrk en minni við háan og lágan 

fitustyrk. Til samanburðar var úrefnisstyrkurinn í þessari rannsókn mestur við miðlungs 

fitustyrk, lægri við háan fitustyrk en minnstur við lágan fitustyrk, svo ekki um nákvæmlega 

eins samband er að ræða, þrátt fyrir líkindi.  

5.5.2 Úrefni og prótein 

Próteinstyrkur var mestur í mjólk kúa á búum sem tilheyra úrefnisflokkum 2 (5,83-6,10 

mmól/l) og 5 (6,71-7,06 mmól/l) eða 3,52%. Þar á eftir koma kýr í úrefnisflokki 3 (6,11-6,34 

mmól/l) með 3,49% próteinstyrk en minnstur var próteinstyrkurinn 3,47% í mjólk kúa á 

búum í úrefnisflokkum 1 (4,99-5,82 mmól/l) og 4 (6,35-6,70 mmól/l). Þrátt fyrir marktækan 

mun, var breytileikinn á próteinstyrk mestur 0,05%. Ekki hefur verið greint frá sambærilegu 

sambandi á milli úrefnis- og próteinstyrks í mjólk í erlendum rannsóknum, þrátt fyrir að 

margskonar sambönd hafi komið í ljós. Greina allflestir frá annað hvort jákvæðu eða 

neikvæðu sambandi, með lágan fylgnistuðull (Zhang o.fl., 2018; Čobanović o.fl., 2017; 

Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Bendelja o.fl., 2011; Nozad o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 

2010; Abdouli o.fl., 2008; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Godden o.fl., 2001c; 

Trevaskis og Fulkerson, 1999). Því er möguleiki á að sambandið hafi ekki í öllum tilfellum 

verið línulegt. Jilek o.fl. (2006) og Godden o.fl. (2001b) greindu frá því að samband á milli 

úrefnis- og próteinstyrks í mjólk væri í raun annars stigs samband, úrefnisstyrkurinn var 

hærri við háan og lágan próteinstyrk í mjólk.   
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5.5.3 Úrefni og laktósi 

Laktósastyrkur í mjólk íslenskra kúa var marktækt minnstur, 4,62% í mjólk kúa á búum sem 

tilheyra úrefnisflokki 3 (6,11-6,34 mmól/l). Meðallaktósastyrkur í mjólk kúa í öðrum 

úrefnisflokkum var hins vegar mjög svipaður, 4,65-4,66%. Munurinn var því marktækur en 

mjög lítill, 0,04%. Fáar erlendar rannsóknir hafa skoðað samband á milli úrefnis- og 

laktósastyrks en greina þær flestar frá jákvæðu en mjög veiku línulegu sambandi (Siachos 

o.fl., 2017; Cardak, 2016; Henao-Velásquez o.fl., 2014; Nozad o.fl., 2011). Ólíklegt er að 

annað samband en línulegt samband á milli úrefnis- og laktósastyrks hafi verið skoðað í 

þessum rannsóknum þar sem ekki var greint frá slíku. Zhang o.fl. (2018) greindu aftur á móti 

frá því að laktósastyrkur minnki með auknum úrefnisstyrk með einni undantekningu, 

laktósastyrkurinn var mestur í næstlægsta úrefnisflokknum (3,55-5,31 mmól/l) en ekki þeim 

lægsta (<3,55 mmól/l).    

5.5.4 Úrefni og kasein 

Það var ekki skýrt samband á milli úrefnisstyrks og kaseinstyrks í mjólk. Kaseinstyrkurinn 

var mestur í mjólk kúa á búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 2 (5,83-6,10 mmól/l) eða 2,66%. 

Þar á eftir kom úrefnisflokkur 5, því næst úrefnisflokkur 3 og 1 en munur á kaseinstyrk 

þessara flokka var sáralítill, 0,01% þrátt fyrir marktækni. Minnsti kaseinstyrkurinn var í 

mjólk kúa á búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 4 (6,35-6,70 mmól/l) eða 2,60%. Munurinn á 

hæsta og lægsta styrknum er því fremur lítill eða 0,6%. Engar erlendar rannsóknir hafa 

rannsakað samband á milli úrefnis- og kaseinstyrks í mjólk, því er ekki hægt að gera 

samanburð.  

5.5.5 Úrefni og frumutala   

Meðalfrumutala í íslenskum kúm var 203 þúsund frumur í millilítra. Það er rétt yfir 

viðmiðunargildum fyrir fyrsta flokks mjólk og má því áætla að hluti af búunum uppfylli ekki 

kröfur um úrvalsmjólk (fyrsta flokks mjólk) (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2021b). 

Frumutala var marktækt hæst í mjólk kúa á búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 3 (6,11-6,34 

mmól/l) eða 297 þúsund frumur í millilítra að meðaltali. Lægst var frumutalan í mjólk kúa á 

búum sem tilheyrðu úrefnisflokki 1 (4,99-5,82 mmól/l) eða 246 þúsund frumur í millilítra 

að meðaltali og var hún marktækt lægri en hjá hærri úrefnisflokkum (3-5). Frumutala kúnna 

í úrefnisflokki 2 var ekki marktækt lægri en frumutala kúnna í úrefnisflokkum 4 og 5 né 
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marktækt hærri en frumutalan í úrefnisflokki 1. Því er einungis hægt að segja að kýr sem 

falla undir úrefnisflokk 1 og hafa meðalúrefnisstyrk á bilinu 4,99-5,82 mmól/l hafi marktækt 

lægri frumutölu en kýr sem eru með meðalúrefnisstyrk á bilinu 6,11-7,06 mmól/l (flokkar 3-

5). Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir Siachos o.fl. (2017) og Yoon o.fl. (2004) 

á grískum og kóreskum kúm en þeir sýndu fram á jákvætt en veikt samband á milli 

úrefnisstyrks og frumutölu í mjólk. Töldu Siachos o.fl. (2017) að rekja mætti þetta jákvæða 

samband til þess að kýr sem hafa langvarandi júgurbólgu mjólka yfirleitt minna en átlyst og 

próteininntaka þeirra er sambærileg og hjá öðrum kúm. Veldur það því að meira skilst út af 

nitri. Flestar aðrar erlendar niðurstöður greina frá neikvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks 

og frumutölu í mjólk, frumutalan er hærri við lágan úrefnisstyrk (Zhang o.fl., 2018; Cardak, 

2016; Bendelja o.fl., 2011; Konjačić o.fl., 2010; Hojman o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; 

Arunvipas o.fl., 2003; Johnson & Young, 2003).  

5.5.6 Úrefni og fríar fitusýrur  

Styrkur frírra fitusýra var marktækt hæstur, 1,01 mmól/l, í mjólk kúa á búum í úrefnisflokki 

5 (6,71-7,06 mmól/l) en minnstur, 0,65 mmól/l, í mjólk kúa á búum í úrefnisflokki 1 (4,99-

5,82 mmól/l). Í úrefnisflokkum 2-4 var styrkur frírra fitusýra á bilinu 0,78-0,82 mmól/l. 

Samband á milli styrks frírra fitusýra og úrefnisstyrks í mjólk hefur ekki verið rannsakað en 

skýrist það sennilega af því að hækkaður styrkur frírra fitusýra í mjólk eru oftar en ekki 

tengdur bústjórn. Orkuskortur hjá gripum getur vissulega valdið því að fríar fitusýrur hækka 

í mjólk en algengara er að fitukúlurnar í mjólkinni springi vegna galla eða bilunar í 

mjólkurbúnaði. Það veldur aukningu á styrk frírra fitusýra auk þess sem of mikið loftflæði í 

mjaltakerfinu, of tíðar mjaltir í mjaltaþjónum eða frysting mjólkur í mjólkurtanki geta valdið 

háum styrk frírra fitusýra í mjólk (Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, án árs). Meðalstyrkur frírra 

fitusýra í íslenskum kúm var 0,8 mmól/l en það er einungis 0,1 mmól/l fyrir neðan 

viðmiðunargildi fyrsta flokks mjólkur (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2021b). Bendir 

það til þess að bændur þurfi að fylgjast betur með búnaði hjá sér.  

5.6 Úrefni og nyt (mjólkurmagn) 

Gagnasafnið sem notast var í rannsókninni bauð ekki upp á að sameina, á einfaldan hátt, 

mælingar á nyt (á mánaðargrundvelli) og úrefnismælingar (efnamælingar). Mælingar á nyt 

og efnamælingar á mjólk eru tvær aðskildar mælingar, þær eru ekki stundaðar á sama tíma 

né jafn oft yfir árið. Því hefði þurft að reikna DIM (stöðu á mjaltaskeiði) fyrir öll sýni (bæði 
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mælingar á nyt og efnamælingar) og með samanburði á DIM í báðum gagnasöfnum hefði 

verið hægt að handfæra hverja mælingu á nyt yfir í efnamælingagagnasafnið. Rannsakandi 

hefði þá þurft að meta hverja mælingu á nyt fyrir sig og finna við hvaða DIM í 

efnamælingum hún passar best. Burðardag þurfti að færa handvirkt inn í 

efnamælingagagnasafnið í þessari rannsókn til að hægt væri að reikna DIM. Slíkt hið sama 

hefði þurft fyrir gagnasafnið á nytarmælingum þar sem það innihélt einungis upplýsingar 

um gripanúmer, búsnúmer, mælidag og nyt. Fyrir utan þá staðreynd að það er gífurlega 

tímafrekt þá yrði það huglægt mat rannsakanda að meta hvaða mælingar passa saman. Var 

því ákveðið að sleppa nytarmælingum sem veldur því að ekki var hægt að taka tillit til 

mjólkurmagns þegar samband á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk var 

skoðað. Sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar byggir því á heildarnyt yfir 

mjaltarskeiðið en ekki einstaka mælingum á nyt.   

Við úrvinnslu gagna var notast við tvenns konar nyt, heildarnyt yfir mjaltaskeiðið (óleiðrétt 

nyt) og 305 daga nyt. Sú síðarnefnda byggir á því að reiknuð er meðaldagsnyt yfir 

mjaltaskeiðið sem síðan er margfölduð með 305 dögum. Þessi aðferð tíðkast í mörgum 

rannsóknum (Cardak, 2016; Henao-Velásquez o.fl., 2014, Guo o.fl., 2004; Hojman o.fl., 

2004; Godden o.fl., 2001b; Jonker o.fl., 1999) en hefur hún þó þann galla, að gert er ráð fyrir 

línulegu falli í nyt. Þar sem öll mjaltaskeið sem ekki kláruðust voru tekin úr gagnasafninu er 

matið á 305 daga nyt þó nákvæmara. Hefur 305 daga nyt þann kostinn fram yfir óleiðrétta 

nyt að samanburður á milli kúa eða flokka verður raunhæfari. Mislöng mjaltaskeið valda 

skekkju í samanburði og því mikilvægt að taka tillit til lengdar mjaltaskeiðs. Sem dæmi má 

nefna að ef kýr a mjólkar 20.000 kg á mjaltaskeiði en kýr b mjólkar 6.500 kg þá er á mjög 

augljósan hátt hægt að segja að kýr a mjólki meira og sé því vænlegri til framræktunar 

(óleiðrétt nyt). Ef lengd mjaltaskeiðs er síðan skoðuð, kemur í ljós að kýr a mjólkaði í 820 

daga (tæp 2,5 ár) en kýr b bar kálfum með 250 daga millibili. 305 daga nyt reiknast þá 7.439 

kg hjá kýr a en 7.930 kg hjá kýr b. Kýr b er þá í raun að skila meiri afurðum ef tekið er tillit 

til tíma. Í þessari rannsókn kom sambærilegt mynstur fram á nyt á milli úrefnisflokka, hvort 

sem óleiðrétt eða leiðrétt nyt er skoðuð. Því þarf ekki að þræta um hvort sé réttara að skoða 

óleiðrétta eða leiðrétta nyt þegar farið er yfir niðurstöðurnar. 

Kýrnar í hæsta úrefnisflokknum (6,71-7,06 mmól/l) mjólkuðu marktækt meira en kýr í lægri 

úrefnisflokkum. Munurinn var mestur á úrefnisflokki 4 (6,35-6,70 mmól/l) og 5 eða 866 kg 

á mjaltskeiði ef óleiðrétt nyt er skoðuð en 396 kg ef miðað er við 305 daga nyt. Munurinn 

var minnstur á milli úrefnisflokks 5 og 3 (6,11-6,34 mmól/l) eða 163-396 kg á mjaltaskeiði. 



78 

Nytin jókst í raun línulega með auknu númeri úrefnisflokks, ef úrefnisflokkur 4 er 

undanskilinn. Úrefnisflokkur 4 sker sig mjög úr í greiningum á nyt og frjósemisþáttum og 

var því leitast við að finna hvað gæti valdið því. Farið verður í gegnum þær niðurstöður síðar 

í umræðukaflanum. Ef úrefnisflokkur 4 er undanskilinn var mestur munur á nyt á milli 

úrefnisflokks 5 og úrefnisflokks 1 (4,99-5,82 mmól/l). Munaði 309 kg á mjaltaskeiði ef 305 

daga nyt er skoðuð en 695 kg ef óleiðrétt nyt er skoðuð. Þessar tölur eru á hverja kú, 

meðalárskúafjöldinn var 63 kýr svo gera má ráð fyrir að heildar mjólkurframleiðslan á hverju 

mjaltaskeiði (305 dögum) sé 20.000 kg meiri á meðalbúi í úrefnisflokki 5 samanborið við 

meðalbú í úrefnisflokki 1.  

Þrátt fyrir að úrefnisstyrkur 4 sé með marktækt lægstu nytina, gefur aðhvarfsgreining að 

jákvætt samband sé á milli meðalúrefnisstyrks yfir mjaltaskeiðið og nytar. Flestar erlendar 

rannsóknir greina frá jákvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar (Čobanović 

o.fl., 2017; Cardak, 2016; Doska o.fl., 2012; Bendelja o.fl., 2011; Jilek o.fl., 2006; Hojman 

o.fl., 2005; Hojman o.fl., 2004; Yoon o.fl., 2004; Carlsson o.fl., 1995; Oltner o.fl., 1985) og  

greina bandarískar og kanadískar rannsóknir frá því að úrefnisstyrkurinn hækki um 0,92-

0,93 mmól/l við 2.000 kg aukningu á nyt yfir mjaltaskeiðið (Arunvipas o.fl., 2003; Jonker 

o.fl., 1999). Jafna aðhvarfslíkansins gaf að breyting á úrefnisstyrk um 1 mmól/l í íslenskum 

kúm auki nytina yfir mjaltaskeiðið um 49,41 kg. Skýrði jafnan þó engan breytileika (0,08%) 

á úrefnisstyrk. Því er ólíklegt að fá áreiðanlegar niðurstöður við notkun hennar og ekki er 

hægt að álykta um breytingar á nyt út frá einstaka úrefnismælingum. Marktækni á 

sambandinu milli einstaka úrefnissmælinga og nytar má líklegast rekja til fjölda mælinga. 

Eftir því sem fjöldi mælinga eykst, aukast frítölurnar sem veldur því að marktækur munur 

fæst, þrátt fyrir að hann sé lítill eða enginn. Ef úrefnisflokkur 4 er undanskilinn við úrvinnslu 

kemur fram mjög sterk fylgni á milli meðalnytar og úrefnisflokka. Því er mælt með að notast 

við ákveðið úrefnisbil þegar skoða á samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar. 

Athyglisvert væri að skoða hvort sambærilegar niðurstöður fáist ef nyt yfir mjaltaskeiðið (á 

mánaðargrundvelli) er skoðuð og leggur rannsakandi til að skýrsluhaldskerfið Huppa verði 

samræmt hvað varðar efnainnihaldsmælingar og magnmælingar á mjólk svo það sé hægt.  

5.7 Úrefni og frjósemi  

Að meðaltali voru 390±57 dagar á milli burða hjá kúnum í þessari rannsókn og báru þær í 

fyrsta skipti að meðaltali 27 mánaða gamlar. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á 

frjósemi í íslenskum kúm þar sem greint hefur verið frá því að BMB sé að meðaltali 384-
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389 dagar og aldur við fyrsta burð sé á bilinu 26,9-27,3 mánuðir (Þórdís Þórarinsdóttir, 2020; 

Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, 2011). Kýrnar sem tilheyra úrefnisflokki 5 (6,71-7,06 mmól/l) 

voru með marktækt lengsta bilið á milli burða, 405 daga að meðaltali. Mestu frjósemina eða 

stysta bil á milli burða, 384 dagar, var að finna hjá kúm í úrefnisflokki 1 (4,99-5,82 mmól/l) 

og fór frjósemin minnkandi (lengra BMB) með auknum úrefnisstyrk, að úrefnisflokki 4 

undanskildum. Kýrnar sem tilheyrðu úrefnisflokki 4 (6,35-6,70 mmól/l) voru með næst 

stysta bilið á milli burða, 387 daga en voru þó ekki marktækt frjósamari en kýr í úrefnisflokki 

2. Niðurstöður þessar eru í samræmi við flestar erlendar rannsóknir en greint hefur verið frá 

minnkuðu fanghlutfalli (við fyrstu sæðingu) við aukinn úrefnisstyrk (Arunvipas o.fl., 2007; 

Guo o.fl., 2004), lengra tímabils á milli burðar og fyrstu sæðingar og lengra tímabils á milli 

burðar og árangursríkrar sæðingar (Sawa o.fl., 2011). Aðrar rannsóknir greina frá því að 

aukinn úrefnisstyrkur dragi úr frjósemi eftir einhver ákveðin mörk, sem reyndust vera 6,38 

mmól/l í Kóreu en 6,74 mmól/l í New York (Yoon o.fl., 2004; Butler o.fl., 1996). Slíkar 

niðurstöður sáust ekki í þessari rannsókn, nema mörkin séu við 5,82 mmól/l (mörkin á milli 

úrefnisflokks 1 og 2), þar sem frjósemin minnkaði með auknu númeri úrefnisflokks, að 

úrefnisflokki 4 undanskildum.  

Telja margir rannsakendur að neikvætt samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og frjósemi 

megi rekja til neikvæðs orku- og próteinjafnvægis í upphafi mjaltaskeiðs en á þeim tíma eru 

þær einmitt sæddar (Nourozi o.fl., 2010; Řehák o.fl., 2009; Arunvipas o.fl., 2007; Guo o.fl., 

2004). Í upphafi mjaltaskeiðs eru kýr gjarnan fóðraðar á prótein- og orkuríku fóðri til að 

reyna að koma þeim úr neikvæðu orku- og próteinjafnvægi (Sawa o.fl., 2011; Guo o.fl., 

2004) sem veldur því að úrefnisstyrkurinn eykst. Það er orkufrekt að afeitra ammóníum auk 

þess sem að rannsóknir hafa sýnt fram á að aukin meltanleg prótein í fæðu lengi tímann frá 

burði að gulbússtigi og lækki bæði sýrustig í legi á gulbússtigi og prógesterónstyrk nokkrum 

dögum eftir sæðingu (Nourozi o.fl., 2010; Larson o.fl., 1997; Elrod og Butler, 1993). Lægra 

sýrustig orsakar lengra gulbússtig án þess að meðganga heppnist en það bendir til þess að 

fósturlát hafi orðið eftir tuttugasta dag meðgöngunnar. Lægri prógesterónstyrkur í kúm með 

há úrefnisgildi virtist einnig hafa stofnað fóstrinu í hættu og fósturmissir átt sér stað (Larson 

o.fl., 1997; Elrod og Butler, 1993).  

Rannsókn Guo o.fl. (2004) sýndi fram á neikvætt samband á milli úrefnisstyrks og frjósemi 

innan hjarða en ekki á milli þeirra og drógu þeir þá ályktun að þetta væri vegna þess að 

fanghlutfall tengist ástandi hverrar kýr fremur en ástandi hjarðarinnar. Í þessari rannsókn 

komu andstæðar niðurstöður í ljós, hámarktækur munur var á frjósemi á milli búa en hjá 18 



80 

búum af 33 var ekki marktækur munur á frjósemi á milli kúa innan búa. Þægilegasta 

skýringin á mismunandi frjósemi á milli bæja er sú að búin voru valin með tilliti til 

úrefnisstyrks og frjósemin reyndist minnka með auknum úrefnisstyrk. Eitthvað veldur þó 

mismunandi úrefnisstyrk og frjósemi á milli búa og er líklegasta skýringin fóðrun og bústjórn 

bænda. Auk þess getur færni og álag á frjótæknum haft áhrif á frjósemina þar sem mikilvægt 

er að sæða kýr á réttum tíma eftir að þær sýna yxni. Bændurnir ráða því hversu snemma eftir 

burð þeir sæða kýrnar og telja sumir að best sé að bíða í einn til tvo mánuði með sæðingu 

eftir burð. Aðrir vilja hafa tímann lengri (sjaldgæft) og enn aðrir sæða kýrnar um leið og þær 

sýna beiðsli.  

Ekki er munur á frjósemi innan búa hjá rúmlega helmingi búanna. Bendir það til þess að 

gripirnir á þeim búum séu allir jafn hæfir til að festa fang og að fóðrunin sé sambærileg fyrir 

alla gripi, enginn einn gripur hefur það verr en annar. Á búum þar sem mislangur tími er á 

milli burða hjá kúnum er líklega að finna kýr sem eru mislengi að jafna sig á neikvæðu orku- 

og próteinjafnvægi í upphafi mjaltaskeiðs eða kýr sem verða undir í hjörðinni. Grétar Hrafn 

Harðarsson o.fl. (1995) greindu frá því hvernig mismunandi orkufóðrun mjólkurkúa í 

upphafi mjaltaskeiðs hafði áhrif á úrefnisstyrk en í sömu tilraun var frjósemi einnig skoðuð. 

Greindu Þorsteinn Ólafsson og Gunnar Ríkharðsson (1995) frá niðurstöðum þess hluta og í 

ljós kom að neikvæð fylgni er á milli orkujafnvægis 4-5 vikum eftir burð og tímans frá burði 

að fyrsta beiðsli. Því lakara sem orkujafnvægi gripsins var, því lengri tími leið að fyrsta 

beiðslinu. Auk þess kom fram marktæk fylgni á milli nytar og tímans á milli burðar og 

beiðsli, aukin nyt olli lengra tímabili (Þorsteinn Ólafsson og Gunnar Ríkharðsson, 1995). 

Marktækur munur var á nyt innan allflestra búanna og því má álykta að mismunandi orku- 

og próteinjafnvægi og framleiðsla kúnna valdi breytileika á frjósemi innan hjarða. Greint 

hefur einnig verið frá því að neikvæð áhrif úrefnisstyrks séu meiri á hámjólka kýr og fyrsta 

kálfs kvígur (Sawa o.fl., 2011; Guo o.fl., 2004). Breytileiki á úrefnisstyrk innan bús, hlutfall 

fyrsta kálfs kvíga og hlutfall hámjólka kúa var þó sambærilegt á milli búa sem höfðu 

breytileika í frjósemi innan bús og þeirra sem höfðu hann ekki.  

Aðhvarfsgreining gaf að marktækt jákvætt samband væri á milli úrefnisstyrks í mjólk og bils 

á milli burða. Ef úrefnisstyrkurinn eykst um 1 mmól/l, þá eykst bil á milli burða um tvo daga 

(minnkuð frjósemi). Skýrir meðalúrefnisstyrkurinn yfir mjaltaskeiðið þó engan breytileika í 

frjósemi (0,08%) og því ber að varast að draga of miklar ályktanir um frjósemi út frá einu 

meðaltalsgildi úrefnisstyrks yfir mjaltaskeiðið. Betra er að styðjast við ákveðið úrefnisbil þar 
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sem munur á frjósemi á milli hæsta og lægsta úrefnisflokksins var 21 dagur eða heilt 

gangmál.  

5.8 Úrefni og ending 

Í upphafi rannsóknar átti að skoða endingu kúa út frá æviafurðum þeirra. Fljótlega kom þó í 

ljós að fjögurra ára tímabil var ekki nægilega langur tími til að áætla endingu kúa út frá 

æviafurðum. Upplýsingar um nyt og úrefnisstyrk voru einungis til fyrir hluta af ævi kúnna 

(jafnvel bara eitt mjaltaskeið) og þar sem báðir þessir þættir breytast með auknum fjölda 

mjaltaskeiða var ekki hægt að álykta með neinni vissu hvort úrefnisstyrkur hafi áhrif á 

endingu kúa. Því var ákveðið að notast við fjölda burða við förgun í stað æviafurða við mat 

á endingu.  

Kýr sem tilheyra úrefnisflokkum 3 (6,11-6,34 mmól/l) og 5 (6,71-7,06 mmól/l) eru marktækt 

langlífari en kýrnar í hinum úrefnisflokkunum. Endast þær að meðaltali í 5,6 ár á meðan kýr 

í öðrum úrefnisflokkum endast í 5,3-5,4 ár. Munurinn er því sáralítill, einungis 0,2-0,3 ár 

eða 2-4 mánuðir. Fjöldi burða við förgun var 3,2-3,4 að meðaltali eftir úrefnisflokkum en 

það var ekki marktækur munur á milli úrefnisflokka. Aukið langlífi skilaði sér því ekki í 

auknum fjölda burða, þar sem kýrnar báru sínum fyrsta kálfi marktækt seinna ef þær 

tilheyrðu úrefnisflokki 5 eða 28,5 mánaða gamlar. Ending kúnna er því svipuð eftir 

úrefnisflokkum og endurspeglar úrvinnsla úr heimsóknum það en hlutfall kelfdra kvíga var 

sambærilegt á milli úrefnisflokka sem og dýralæknakostnaður, bætiefnanotkun og útivera.  

Aldur við fyrsta burð lækkaði með minnkuðum úrefnisstyrk að úrefnisflokki 4 

undanskildum. Aldur við fyrsta burð ræðst að einhverju leyti af ákvörðun bænda. Hvenær er 

hentugt að láta kvígurnar bera? Vill bóndinn láta þær bera eina og eina yfir árið eða allar á 

sama tíma á haustin? Er aðstaða í fjósum nægilega góð til að hægt sé að fylgjast með 

beiðslum og sæða þær á réttum tíma eða eru þær settar í naut og fá því um leið og þær sýna 

yxni? Þrátt fyrir að ákvörðun bænda spili stórt hlutverk í því hvenær kvígur bera þá er 

athyglisvert að sjá að aldur við fyrsta burð sé 1,5-2,5 mánuðum hærri við hæsta 

úrefnisstyrkinn (6,71-7,06 mmól/l). Bendir það til þess að kvígurnar eigi erfiðara með fang 

líklegast vegna of hárrar próteinfóðrunar (sem getur valdið lækkuðu sýrustigi í legi, minni 

prógesterónstyrk og þar með snemmbúnu fósturláti, samanber umfjöllun hér á undan) þar 

sem ólíklegt er að allir bændur á búum sem tilheyra úrefnisflokki 5 hafi tekið þá ákvörðun 

að láta kvígur sínar bera tiltölulega seint. 
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Þessar niðurstöður eru því ekki í samræmi við einu rannsóknina sem hefur verið gerð 

sérstaklega til að skoða áhrif úrefnisstyrks á endingu kúa. Í þeirri rannsókn reyndist vera 

jákvætt samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og langlífi Holstein kúa, hærri úrefnisstyrkur 

þýddi meira langlífi en hjá Ayrshire kúm var betra að vera með miðlungs úrefnisstyrk í mjólk 

ef kýrnar áttu að endast (Miglior o.fl., 2006). Töluverður munur er þó á þessari rannsókn og 

rannsókn Miglior o.fl. (2006). Meðalúrefnisstyrkur í mjólk kanadískra Holstein kúa var 3,94 

mmól/l að meðaltali og 4,33 mmól/l í mjólk Ayrshire kúa. Meðalúrefnisstyrkur í þessari 

rannsókn var hærri eða 6,2 mmól/l. Möguleiki er á því að jákvætt samband komi fram upp 

að einhverju vissu marki. Líkt og áður hefur verið nefnt er orkufrekt að afeitra ammóníum 

og veldur of hár úrefnisstyrkur minni frjósemi sem oftar en ekki er ástæða förgunar (Nourozi 

o.fl., 2010; Larson o.fl., 1997; Elrod og Butler, 1993). Í Kanada var stuðst við stórt gagnasafn 

frá tæplega 4.800 hjörðum og voru upplýsingar til staðar um mjaltaskeið 1-10. Þessi 

rannsókn miðaðist aftur á móti einungis við mjaltaskeið 1-5 og tímabilið frá 2015-2018 sem 

veldur því að úrefnismælingar eru einungis til staðar fyrir hluta af mjaltaskeiðum kúnna. 

Sumar kýr luku æviskeiði sínu árið 2015 og því eru einungis mælingar frá síðasta 

mjaltaskeiðinu í gagnasafninu á meðan aðrar kýr báru sínum fyrsta kálfi árið 2015 og hafa 

því allt að fjögur mjaltaskeið í gagnasafninu. Úrefnisstyrkur breyttist með fjölda 

mjaltaskeiða en ekki var hægt að taka tillit til númers mjaltaskeiðs við úrvinnslu á 

endingarþáttum þar sem notast var við eitt meðalúrefnisgildi fyrir hverja kú. Leggur 

rannsakandi því til að frekari rannsóknir verði gerðar á sambandi úrefnisstyrks og endingu. 

Notast þarf við gagnasafn sem inniheldur að minnsta kosti 10-15 ára tímabil, svo mælingar 

séu til staðar fyrir allt æviskeið kúnna.  

Aldur við fyrsta burð virðist vera eina breytan sem skýrir frávik úrefnisflokks 4 frá annars 

línulegri aukningu á nyt og minnkaðri frjósemi. Alls konar þættir og margs konar sambönd 

voru skoðuð til að reyna að leggja mat á það hvað veldur þessu fráviki. Breytileiki á 

úrefnisstyrk kúnna á búum sem tilheyra úrefnisflokki 4 er sambærilegur og í hinum 

flokkunum, heildarfjöldi mælinga er sömuleiðis sambærilegur og fjöldi mælinga á hverja kú. 

Öll búin í úrefnisflokki 4 eru legubásafjós með mjaltaþjóni að einu undanskildu sem er með 

mjaltagryfju. Fjósgerð búanna í úrefnisflokki 4 er því sambærileg og í öðrum flokkum. Það 

er ekki óvenju hátt hlutfall fyrsta kálfs kvíga, né mikill dýralæknakostnaður í úrefnisflokki 

4. Kýrnar fá að vera 2-6 klukkustundum lengur úti á beit á hverjum degi á sumrin samanborið 

við aðra úrefnisflokka, en það er þó ekki marktækur munur á milli flokka. Endurræktun er 

svipuð á búunum í úrefnisflokki 4 og öðrum úrefnisflokkum sem og niðurstöður heysýna og 
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innihaldsefni kjarnfóðurs. Einungis bændur á einu búinu í úrefnisflokki 4 ræktuðu og gáfu 

kúnum korn. Þrátt fyrir að korn sé lystugt fóður efast rannsakandi um að heimaræktað korn 

eitt og sér hafi þessi áhrif á nyt og frjósemi. Rannsaka má það þó. Ending kúnna í 

úrefnisflokki 4 var svipuð og í öðrum úrefnisflokkum en aldur við fyrsta burð var marktækt 

lægstur í úrefnisflokkum 4 og 1, eða 26 mánuðir. Röðun úrefnisflokkanna eftir aldri við 

fyrsta burð helst vel í hendur við mynstur í bæði nyt og bils á milli burða. Meðalnytin var 

minnst í úrefnisflokki 4, þar á eftir í úrefnisflokki 1 en frjósemin var mest í úrefnisflokkum 

1 og 4. Bendir þetta til þess að kýr sem bera fyrr hafi aukna frjósemi en minni afurðir. Er 

það í samræmi við rannsókn Þorsteins Ólafssonar og Gunnars Ríkharðssonar (1995) sem 

greindu frá því að aukin nyt í íslenskum kúm leiddi af sér lengri tíma á milli burðar og fyrstu 

beiðsla. Aldur kúnna í úrefnisflokkum 1 og 4 við fyrsta burð er örlítið lægri í þessari 

rannsókn en greint hefur verið frá í íslenskum frjósemisrannsóknum en munar þó ekki nema 

einum mánuði (Þórdís Þórarinsdóttir, 2020; Jóna Þórunn Ragnarsdóttir, 2011). Leitast hefur 

verið við að lækka aldur við fyrsta burð þar sem það styttir kynslóðabilið og eykur 

erfðaframfarir. Virðist geta kvíganna, í úrefnisflokkum 1 og 4, til að festa fang vera meiri en 

í öðrum úrefnisflokkum, þar sem þær bæði bera fyrr og styttri tími er á milli burða hjá þeim. 

Athuga þyrfti hvort mikill áhugi bænda á frjósemi skýri aukna frjósemi í úrefnisflokki 4 eða 

hvort tilviljun ein ráði þessu. 

5.9 Úrefni og afdrif kálfa  

Það var ekki eitt af meginmarkmiðum rannsóknarinnar að skoða samband á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og afdrifa kálfa en þar sem upplýsingarnar voru til staðar var ákveðið 

að nýta þær. Notast var við tvíkosta aðhvarfsgreiningu og þar sem líkanið byggir á sigmodial 

(„S“ laga) ferli, kemur slíkt samband fram. Í ljós kom að jákvætt samband er á milli 

úrefnisstyrks í mjólk og líkanna á lifandi kálfi, líkurnar aukast með auknum úrefnisstyrk. Ef 

úrefnisstyrkurinn í mjólk er á bilinu 6,71-7,06 mmól/l eru 86,2% líkur á því að kálfur fæðist 

lifandi en minnka líkurnar niður í 84,3% ef úrefnisstyrkurinn er minni, eða á bilinu 4,99-

5,82 mmól/l. Munar því mest 1,9% á hæsta og lægsta úrefnisflokknum. Hvað veldur auknum 

lífslíkum kálfa hjá kúm sem hafa háan úrefnisstyrk er erfitt að segja til um. Þessar auknu 

líkur á lifandi kálfi má kannski skýra með því að þrátt fyrir að það sé orkufrekt að afeitra 

ammóníum (Nourozi o.fl., 2010; Larson o.fl., 1997; Elrod og Butler, 1993) þá séu kýrnar 

betur á sig komnar til að takast á við fósturþroskann og burð ef þær eru fóðraðar á próteinríku 

fóðri. Þrátt fyrir mikla próteinfóðrun virðast kýrnar í úrefnisflokki 5 ekki lenda í erfiðum 
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burðum (dauðir kálfar) sökum holdsöfnunar þar sem lífslíkur kálfanna eru meiri eftir því 

sem úrefnisstyrkurinn er hærri. Ekki voru þó til staðar upplýsingar um það hvort burðarhjálp 

hafi átt sér stað, einungis hvort kálfurinn fæddist lifandi eða ekki. Kálfadauðinn var mestur 

(25,5%) hjá fyrsta kálfs kvígum líkt og almennt þekkist, en minni hjá eldri kúm (7-11%). 

Þar sem fyrsta kálfs kvígur sem tilheyrðu úrefnisflokki 5 voru marktækt eldri en kvígur í 

öðrum úrefnisflokkum þegar þær báru sínum fyrsta kálfi var athugað hvort að hærri aldur 

við fyrsta burð skýrði auknar lífslíkur kálfa hjá hærri úrefnisflokkum. Svo reyndist ekki vera. 

Líkurnar á að kálfur undan fyrsta kálfs kvígu í úrefnisflokki 5 fæddist lifandi voru 72% sem 

eru sömu lífslíkur og hjá kálfum undan fyrsta kálfs kvígum í úrefnisflokkum 1 og 2. 

Athyglisvert væri að rannsaka þetta frekar. 

5.10 Breytileiki á úrefni á milli búa  

Meðalúrefnisstyrkur búa var frá 4,99-7,06 mmól/l sem endurspeglar að vel tókst að velja bú 

með tilliti til mismunandi úrefnisstyrks. En hvað veldur þessum breytileika á milli búa? Þrátt 

fyrir að það sé munur á meðalfjölda mælinga á hverja kú eftir búum og meðalfjöldi 

mjaltaskeiða sé mismunandi eftir búum ætti það ekki að hafa áhrif á úrvinnslu þar sem tekið 

var tillit til stöðu á mjaltaskeiði og númers mjaltaskeiðs við úrvinnslu. Bústofnssamsetning 

búanna var margbreytileg en þar sem það var ekki marktækur munur á bústofnssamsetningu 

á milli úrefnisflokka er ekki hægt að gera ráð fyrir að hún hafi áhrif á úrefnisstyrk í mjólk. 

Sömu sögu má segja um fjölda árskúa og hektarafjölda (bústærð). Marktækur munur var á 

endingu, fjölda burða við förgun og aldri við fyrsta burð á milli búa en meðalending kúa var 

allt frá 2,7 mjaltaskeiðum upp í 4,4 mjaltaskeið eftir búum. Þegar búin voru skoðuð út frá 

úrefnisflokkum reyndist hins vegar ekki vera marktækur munur á endingu og lífaldur 

breyttist ósköp lítið með auknum úrefnisstyrk. Endurspeglast það í sambærilegum 

dýralæknakostnaði á milli úrefnisflokka en dýralæknakostnaður ætti að gefa vísbendingar 

um heilbrigði hjarðarinnar og ætla mætti að heilbrigð hjörð endist lengur. Bætiefnakaup voru 

einnig sambærileg á milli búa sem og útivera kúnna. Að lokum var hlutfall kelfdra kvíga, 

sem segir til um hraða endurnýjunar í bústofni, sambærilegt á milli úrefnisflokka. Það styður 

niðurstöður úrvinnslu á gagnasafninu að úrefnisstyrkur hafi ekki áhrif á endingu (fjöldi burða 

við förgun).  

Kjarnfóðurgjöf er þáttur sem rannsakandi taldi líklegan til að hafa áhrif á úrefnisstyrk í 

mjólk. Kjarnfóður inniheldur mismikið próteinmagn og samkvæmt erlendum og íslenskum 

rannsóknum, þá eykur próteinmagn í fóðri úrefnisstyrk í mjólk (Zhang o.fl., 2018; Zhai o.fl., 
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2006; Bragi Líndal Ólafsson o.fl., 2002; Godden o.fl., 2001c; Hojman o.fl., 2004; 

Nousiainen o.fl., 2004; Gunnar Ríkharðsson og Sigríður Bjarnadóttir, 1999; Gunnar 

Ríkharðsson og Einar Gestsson, 1998; Hof o.fl., 1997; Sigríður Bjarnadóttir, 1996; Baker 

o.fl., 1995; Carlsson og Pehrson, 1994; Gustafsson og Carlsson, 1993; Oltner o.fl., 1985). 

Virðist samband á milli próteinmagns í fóðri og úrefnisstyrks þó ekki endilega eiga við 

kjarnfóðurgjöf. Í samanburðartilraunum á Möðruvöllum og Hvanneyri með próteingjafa í 

kjarnfóðri komu tvenns konar niðurstöður í ljós. Á Möðruvöllum voru kýrnar fóðraðar með 

tilliti til AAT og reyndist úrefnisstyrkurinn í mjólk þar fylgja próteinmagni kjarnfóðursins. 

Lægri úrefnisstyrkur fékkst þegar kýr voru fóðraðar á fiskimjölsblöndu (próteinminni) 

samanborið við sojablöndur (próteinmeiri). Á Hvanneyri voru kýrnar fóðraðar með tilliti til 

fóðureininga og reyndist tegund kjarnfóðurs ekki hafa áhrif á úrefnisstyrkinn í mjólkinni 

(Þóroddur Sveinsson, 2009). Í þessari rannsókn kom í ljós að með auknu hrápróteinmagni í 

kjarnfóðri, þá minnkaði úrefnisstyrkurinn í mjólk. Er þetta öfugt við það sem búist var við. 

Skýrði hrápróteinmagn í kjarnfóðri eitt og sér 17% af breytileikanum á úrefnisstyrk og gaf 

aðhvarfsgreining að ösku- og kalsíummagn skýrði einnig breytileika á úrefnisstyrk. Sterk 

fylgni var þó á milli ösku- og próteinmagns sem og á milli kalsíum- og próteinmagns. Þegar 

breyting verður á þessum innihaldsefnum verður jafnframt breyting á próteinmagni sem 

veldur breytingu á úrefnisstyrk. En hvers vegna minnkar úrefnisstyrkurinn þegar 

próteinmagn í kjarnfóðri er aukið? Ólíklegt er að hlutfallið á milli vambarleysanlegra og 

torleysanlegra próteina í kjarnfóðri breytist eftir því sem hrápróteinmagið í kjarnfóðri eykst 

en greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli úrefnisstyrks í mjólk og hlutfalli 

vambarleysanlegra próteina (Hojman o.fl., 2004; Godden o.fl., 2001c; Gustafsson og 

Carlsson, 1993). Líklegt er að sambandið á milli hrápróteinmagns í kjarnfóðri og 

úrefnisstyrks í mjólk komi í raun fram vegna tengsla við gróffóður en til þess að geta svarað 

því þarf að skoða sambandið á milli úrefnisstyrks í mjólk og gróffóðurs.  

Greining á heysýnaniðurstöðum leiddi í ljós að próteinmagn í gróffóðri skýri 44% af 

breytileikanum á úrefnisstyrk í mjólk en hann eykst með auknu próteinmagni í gróffóðri. 

Aðhvarfsgreining gaf að fjölmörg önnur innihaldsefni í gróffóðri skýri einnig breytileika á 

úrefnisstyrk í mjólk en nánari athugun leiddi í ljós að stór hluti þeirra (PBV, NDF, S, Cu, Ca 

og Mg) fylgir í raun próteininu. Þegar breyting verður á þessum innihaldsefnum verður 

einnig breyting á próteinmagni sem skilar sér í hækkuðum eða lækkuðum úrefnisstyrk. 

Manganmagn (Mn), mjólkursýrumagn (LAF) og katjóna/anjóna jafnvægi (CAB) í gróffóðri 

reyndist skýra lítinn en marktækan breytileika á úrefnisstyrk auk þess sem kalíummagn (K) 
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skýrði 29% af breytileikanum. Saman skýrðu þessir þættir (K, Mn, LAF, CAB auk Mg) 

ásamt próteinmagni í gróffóðri 74% af breytileikanum á úrefnisstyrk. Próteinmagn í 

gróffóðri skýrir þó ekki jafn mikinn breytileika á úrefnisstyrk í íslenskum kúm eins og í 

finnskum og sænskum kúm en þar mátti rekja 77% af breytileikanum á úrefnisstyrk til 

próteinmagns fóðursins. Ef tekið var tillit til fleiri þátta, skýrði hrápróteinmagn allt að 95% 

af breytileikanum á úrefnisstyrk (Nousiainen o.fl., 2004). Þó er það nokkuð ljóst að gæði 

gróffóðurs skipta höfuðmáli þegar kemur að úrefnisstyrk í mjólk. Aukning í próteinmagni 

gróffóðursins veldur aukningu á úrefnisstyrk í mjólk.  

Bændur reyna að bæta próteinleysi gróffóðurs upp með því að kaupa próteinríkt kjarnfóður. 

Það sést á því að búin sem tilheyrðu úrefnisflokki 1 voru með próteinsnauðasta gróffóðrið 

(út frá heysýnum) en jafnframt próteinríkasta kjarnfóðrið. Búin í úrefnisflokki 5 voru hins 

vegar með marktækt próteinsnauðasta kjarnfóðrið en próteinríkasta gróffóðrið. Neikvætt 

samband á milli hrápróteinmagns í kjarnfóðri og úrefnisstyrks kemur því líklegast til vegna 

þess að bú í lægri úrefnisflokkum kaupa próteinríkara kjarnfóður til að vega upp á móti 

próteinsnauðu gróffóðri. En hvað veldur því að aukið próteinmagn í kjarnfóðri virðist ekki 

hækka úrefnisstyrkinn í mjólkinni? Líklegast má rekja það til mismunandi samsetningu 

próteins í gróffóðri og kjarnfóðri og aðkomu vambarörvera. Vambarörverur hafa það 

hlutverk að brjóta hráprótein niður í vömbinni ásamt því að vaxa og byggja upp örverumassa. 

Örverumassinn gefur síðan af sér örveruprótein þegar hann er meltur og uppsogaður í 

smáþörmum. Ef prótein niðurbrot eða framboð próteins í vömbinni er meira en örverurnar 

geta nýtt í uppbyggingu örverupróteins skilst nitur út í formi úrefnis (McDonald o.fl., 2011). 

Í gróffóðri er mikið af vambarleysanlegum próteinum. Vambarleysanleg prótein eru brotin 

niður í vömbinni og nýtt í myndun örverupróteins. Því hækkar úrefnisstyrkur í mjólk ef 

örverurnar ná ekki breyta hrápróteini gróffóðursins í örveruprótein. Í kjarnfóðri getur hins 

vegar stór hluti próteinsins verið torleysanleg prótein. Þessi prótein eru ekki melt af 

vambarörverum heldur fara þau ómelt í gegnum vömbina og hluti þeirra er tekin upp í 

smáþörmum. Þar sem vambarörverurnar sjá ekki um meltingu torleysanlegra próteina skilst 

lítið nitur út (McDonald o.fl., 2011). Sterkt samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og 

hrápróteinmagns í gróffóðri, en ekki á milli úrefnisstyrks í mjólk og hrápróteinmagns í 

kjarnfóðri má því skýra með hærra hlutfalli vambarleysanlegs próteins í gróffóðrinu. 

Orkustyrkur fóðursins hefur þó einnig áhrif á útskilnað niturs í mjólk. Vambarörverurnar 

þurfa orku bæði til að brjóta niður hráprótein og til að byggja upp örverumassa. Ef það er 

nóg framboð af próteini í fóðrinu en það skortir orku í fóðrið hafa örverurnar ekki nægilega 



87 

orku til að brjóta niður allt hrápróteinið né til að byggja upp örverumassa/örveruprótein. PBV 

gildin eru þá há þar sem örverurnar hafa ekki náð að breyta nitrinu í prótein. Nitrið skilst þá 

út sem úrefni. Ef það er tilfellið í hæstu úrefnisflokkunum, þá myndi hærri orkustyrkur í 

fóðrinu valda því að örverurnar hefðu meiri orku til að brjóta niður vambarleysanlega 

próteinið (úr gróffóðri aðallega), meiri orku til að byggja upp örverumassa sem þýðir að 

meira örveruprótein skilar sér niður í smáþarmana þar sem það meltist og uppsogast. Meira 

prótein myndi þá skila sér í mjólkina og minna nitur skolast út sem úrefni. Því er hægt að 

ráðleggja bændum sem vilja minnka úrefnisstyrk sinn að reyna að ýta undir 

örverupróteinframleiðslu. Það má gera með því að tryggja að nægileg orka losni í vömbinni, 

þá helst hraðgerjanleg sterkja (úr byggi til dæmis) þar sem hæggerjanleg sterkja gefur 

överunum ekki eins mikla orku. Takmörk eru þó fyrir því hversu mikið er hægt að auka 

orkustyrkinn, át kúnna er takmarkað og því mikilvægt að huga vel að samsetningu fóðursins. 

Orkustyrkur gróffóðursins var sambærilegur á milli úrefnisflokka þrátt fyrir mismunandi 

próteinstyrk, því gæti það skilað lækkuðum úrefnisstyrk að minnka nitur áburð en passa þó 

upp á að slá snemma. Ef markmiðið er hins vegar að hækka úrefnisstyrkinn í mjólkinni er 

það best gert með því að auka próteinmagn gróffóðursins. Það má gera með því að bera vel 

á af nitur áburði, slá og hirða gróffóðrið á réttum tíma, áður en það tapar meltanleika, lostæti 

og próteinmagni sínu. Auk þess gæti þurft, í einhverjum tilfellum, að endurrækta túnin oftar 

til að tryggja að það náist orkurík og lostæt taða.  

Allir bændur nýttu búfjáráburð sinn en það var ekki marktækur munur á hlutfalli túna sem 

fengu búfjáráburð né hlutfalli dreifingar eftir árstíma á milli úrefnisflokka. Hvorki 

magnmælingar né efnagreiningar á búfjáráburðinum voru til staðar. Bændur áætluðu hversu 

mikið þeir báru á af búfjáráburði og gáfu töluna ýmist upp í tonnum eða rúmmetrum á 

hektara. Þar sem búin voru með mismunandi fjósgerðir má áætla að þykkt búfjáráburðarins 

hafi verið mismunandi á milli búa sem og næringarinnihald hans. Því var ekkert unnið frekar 

með búfjáráburðinn og ekki er hægt að draga ályktun um áhrif hans á úrefnisstyrk í mjólk. 

Aðra sögu er að segja um tilbúna áburðinn. Þar voru bæði mælingar á magni til staðar sem 

og upplýsingar um efnainnihald hans en notast var við uppgefin gildi frá söluaðilum, 

efnamælingar voru ekki framkvæmdar. Það var enginn munur á meðalmagni innihaldsefna 

áburðar sem borin voru á hvern hektara á milli úrefnisflokka. Gæti það skýrst af því að magn 

höfuðnæringarefna og snefilefna, mælt í kílógrömmum á hektara er einföld mynd. Tún fá 

mismunandi áburð, mikill breytileiki er í áburðargjöf innan og á milli búa en sumir báru 

einungis áburð á einu sinni en aðrir bæði á vorin og milli slátta (algengara). Miðað var við 
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að allur keyptur áburður færi á slegin tún en þekkist það að bændur beri tilbúinn áburð á 

óræktað land eða uppgræðslur. Það landsvæði var ekki með í útreikningum þar sem engar 

upplýsingar voru til um það. Því er ekki mjög nákvæmt að notast við heildarstærð túna sem 

viðmið fyrir hektarafjölda en voru það einu upplýsingarnar sem rannsakandi hafði. Auk þess 

er ólíklegt að magn innihaldsefna í áburði hafi bein áhrif á úrefnisstyrk í mjólk en áhrif 

áburðar á úrefnisstyrk í mjólk geta komið fram í gegnum efnainnihald í gróffóðri. 

Grænfóðurrækt var stunduð á 30 af 33 búum en þar sem uppskerumælingar voru ekki til 

staðar og misstór bú valda skekkju í samanburði var notast við hlutfall lands (af 

heildarræktun) sem nýtt var undir grænfóður. Í ljós kom að bændurnir nýttu hlutfallslega 

jafn mikið land undir þá rækt og því er ekki hægt að álykta að úrefnisstyrkur stjórnist af 

grænfóðurrækt. Taka verður þó fram að grænfóðuruppskera getur verið breytileg á milli búa, 

þrátt fyrir að hektarafjöldi eða hlutfallsleg notkun lands sé sambærileg. Hlutfall 

endurræktaðara túna var aftur á móti breytilegt á milli búa. Með auknum úrefnisstyrk 

minnkaði endurræktunarhlutfall búanna. Búin í úrefnisflokki 1 endurræktuðu á síðastliðnum 

5 árum um 52% af túnum sínum á meðan búin í úrefnisflokki 5 endurræktuðu ekki nema 

26% af túnum sínum. Er þetta í öfugu hlutfalli við það sem búist var við. Þar sem 

próteinmagn í gróffóðri var mest á búunum í úrefnisflokki 5 reiknaði rannsakandi með því 

að hlutfall endurræktaðra túna væri hátt í úrefnisflokki 5. Túnin væru nýleg, enn rík af 

sáðgresi og því próteinmagn gróffóðursins hátt. Endurræktunarhlutfall miðast þó einungis 

við meðaltal síðustu 5 ára og því möguleiki að nýlega (yfir 5 ár) sé búið að endurrækta stóran 

hluta af túnum hjá búum í úrefnisflokki 5. Bændur í lægri úrefnisflokkum hafa greinilega 

mikinn áhuga á að bæta fóður sitt þar sem þeir hafa endurræktað 52% af túnum sínum 

síðastliðin 5 ár. Virðist þó ekki nægja að endurrækta túnin ef auka á úrefnisstyrk í mjólk, 

velja þarf rétt sáðgresi og gróffóðuröflunin verður að eiga sér stað á réttum tíma. Rannsóknir 

hafa sýnt að gæði og lystugleiki gróffóðurs minnki eftir því sem líður á sláttutímann (Gunnar 

Ríkharðsson o.fl., 2001; Gunnar Ríkharðsson og Sigríður Bjarnadóttir, 1999; Laufey 

Bjarnadóttir og Þóroddur Sveinsson, 1999; Sigríður Bjarnadóttir, 1996) og því er mikilvægt 

að slá gróffóðrið og hirða áður en það fer að tapa meltanleika, lostæti og próteinmagni.  

5.11 Breytileiki á úrefni innan búa  

Marktækur munur er á úrefnisstyrk í mjólk á milli kúa innan búa og átti það við um öll búin. 

Að meðaltali er 21% breytileiki á úrefnisstyrk kúa innan búa, en breytileiki á úrefnisstyrk á 

milli kúa var minnstur 16,7% á einu búinu og mestur 24,2% á öðru. Greint hefur verið frá 
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sambærilegum breytileika, 19% á milli kúa innan hjarða í kanadískum kúm og breytileika á 

bilinu 10,35-36,34% milli kúa innan búa í grískum kúm (Siachos o.fl., 2017; Arunvipas o.fl., 

2003). En hvað veldur þessum breytileika á milli kúa innan búa? Bændur fóðra yfirleitt allan 

mjólkurkúahópinn á sama gróffóðrinu en kjarnfóðurgjöf er misjöfn. Þar sem áhrif 

próteinmagns í gróffóðri voru mun meiri en áhrif próteinmagns í kjarnfóðri má líklegast 

rekja misjafnan úrefnisstyrk í kúm innan búa til hæfni dýranna til að innbyrða fóður. 

Erfðafræðileg geta kúnna er því að öllum líkindum misjöfn en greint hefur verið frá því að 

kýr eru mislengi að jafna sig á neikvæðu orku- og próteinjafnvægi í upphafi mjaltaskeiðs 

(Sawa o.fl., 2011; Guo o.fl., 2004). Hámjólka kýr og fyrsta kálfs kvígur eru oftar en ekki 

lengur að jafna sig auk þess sem fyrsta kálfs kvígur og aðrar ungar kýr geta orðið undir í 

virðingarröðinni sem veldur því að eldri og frekari kýr skerða aðgengi þeirra að fóðri. Bættur 

aðbúnaður í fjósum hefur þó bætt þetta á undanförum árum. Kýr á mismunandi stað á 

mjaltaskeiði eða á mismunandi mjaltaskeiðum ættu ekki að valda mun á úrefnisstyrk innan 

búa þar sem tekið var tillit til beggja þátta. Kýrnar mjólka hins vegar mismikið en ekki var 

hægt að taka tillit til nytar og reyndist jákvætt samband vera á milli úrefnisstyrks og nytar. 

Rannsaka þarf úrefnisstyrk á erfðafræðilegum grundvelli til að svara því nákvæmlega hvað 

veldur breytileika á úrefnisstyrk milli gripa innan sömu hjarðarinnar.   
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5.12 Leiðarvísir fyrir bændur  

Meðalúrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa er 6,2±1,4 mmól/l.  

Úrefnisstyrkur í mjólk kúa var flokkaður niður í fimm flokka sem sjá má í töflunni hér að 

neðan. Þar sem meðalúrefnisstyrkur flokkanna var á bilinu 4,99-7,06 mmól/l gilda 

ráðleggingar þessar einungis fyrir úrefnisstyrk á því bili.  

Mælt er með því að skoða meðalúrefnisstyrk á búinu og bera saman við úrefnisflokkana 

fimm til að sjá hvaða flokki búið tilheyrir. 

Tafla 24. Skipting úrefnisstyrks niður í úrefnisflokka. Taflan er byggð á meðalúrefnisstyrk í mjólk 3.530 kúa á 

33 búum víðs vegar um landið.  

Úrefnisflokkur Flokkun 
Spönn 

(mmól/l) 

Meðaltal 

(mmól/l) 

1 Lág gildi 4,99-5,82 5,50 

2 Undir meðaltali 5,83-6,10 5,95 

3 Meðaltal 6,11-6,34 6,25 

4 Yfir meðaltali 6,35-6,70 6,59 

5 Há gildi 6,71-7,06 6,93 

 

Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa breytist eftir stöðu á mjaltaskeiði. Styrkurinn er lágur í 

upphafi mjaltaskeiðs en eykst fyrstu 150 DIM, þá fer hann minnkandi aftur, mynd 18.   

 

Mynd 18. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og fjölda daga frá burði. 
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Úrefnisstyrkurinn minnkar með auknum fjölda mjaltaskeiða, það er eldri kýr hafa lægri 

úrefnisstyrk. Úrefnisstyrkur er einnig breytilegur eftir árstíma. Hann er lægstur í júlí og mars 

en hæstur í janúar, september og október. Mikilvægt er því að huga að stöðu á mjaltaskeiði, 

aldri gripsins og árstíma þegar úrefnisstyrkur í mjólk er skoðaður.  

Samband á milli úrefnisstyrks og innihaldsefna í mjólk  

Samband er á milli úrefnisstyrks og annarra innihaldsefna í mjólk og því getur breyting á 

úrefnisstyrk valdið breytingu á öðrum innihaldsefnum. Þessi breyting er þó mjög lítil, 

sérstaklega fyrir prótein- og laktósastyrk (0,01-0,04%).  

Við aukningu í úrefnisstyrk má búast við eftirfarandi:  

• Fituprósenta minnkar ef úrefnisstyrkur er > 6,10 mmól/l (mest 0,26%). 

• Frumutala hækkar ef úrefnisstyrkur er > 5,82 mmól/l. 

• Fríar fitusýrur hækka ef úrefnisstyrkur er > 5,82 mmól/l. 

Nyt, ending og frjósemi   

Samband er á milli úrefnisstyrks í mjólk og nytar, endingar og frjósemi í íslenskum kúm. 

Almennt gildir:  

• Aukinn úrefnisstyrkur þýðir aukin nyt.*   

• Aukinn úrefnisstyrkur þýðir minni frjósemi.*  

• Aukinn úrefnisstyrkur þýðir eldri kvígur við fyrsta burð.* 

• Úrefnisstyrkur hefur ekki áhrif á endingu. 

• Aukinn úrefnisstyrkur þýðir meiri líkur á lifandi kálfi við burð.   

*Aukning/minnkun á milli úrefnisflokka var línuleg að úrefnisflokki 4 undanskildum. Aukin 

frjósemi, minni nyt og lægri aldur við fyrsta burð kom fram við úrefnisstyrk á bilinu 6,35-

6,70 mmól/l (úrefnisflokkur 4).   

Aukinn úrefnisstyrkur veldur því neikvæðum breytingum á flestum þáttum nema nyt og 

líkunum á því að kálfur fæðist lifandi (munurinn er þó lítill, 1,9%). 
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Hvernig má auka úrefnisstyrk í mjólk?  

Próteinmagn í gróffóðri skýrir 44% af breytileikanum á úrefnisstyrk.  

Ef próteinmagn í gróffóðri er aukið, eykst úrefnisstyrkurinn í mjólk.  

 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að bera á N áburð í nægjanlegu magni og að slá og hirða 

gróffóður á réttum tíma, áður en það tapar lostæti og próteinstyrk sínum. 

 

Hér að neðan má sjá hvert meðalpróteinmagn gróffóðurs var í hverjum úrefnisflokki.  

Tafla 25. Meðalpróteinmagn í gróffóðri og kjarnfóðri fyrir hvern úrefnisflokk. Spönn meðalúrefnismælinga 

fyrir hvern úrefnisflokk er einnig birt.  

Úrefnisflokkur 
Úrefnisstyrkur 

(mmól/l) 

Próteinmagn í gróffóðri 

(g/kg þe.) 

1 4,99-5,82 149 

2 5,83-6,10 155 

3 6,11-6,34 162 

4 6,35-6,70 165 

5 6,71-7,06 175 

 

Hvernig má minnka úrefnisstyrk í mjólk?  

Lækka þarf próteininnihald í gróffóðrinu án þess að það komi niður á meltanleika fóðursins.  

Það má gera með því að bera minni N áburð á túnin en passa upp á að slá snemma.  

Huga þarf að samsetningu fóðurs og passa upp á að nægilegt framboð af orku sé til staðar í 

vömbinni, ekki síst af hraðgerjanlegri sterkju.  

 

Korn- og grænfóðurgjöf hafði ekki áhrif á úrefnisstyrkinn í þessari rannsókn en rannsaka 

þarf það samband betur.  

 

Ef nota á niðurstöður úrefnismælinga sem bústjórnartæki skal hafa í huga að breytileiki er á 

milli úrefnismælinga hjá hverri kú og á milli kúa innan búsins. Úrefnisstyrkurinn breytist að 

auki yfir mjaltaskeiðið og eftir árstíma. Því er eðlilegt að úrefnisstyrkurinn sé breytilegur á 

milli mælinga, sér í lagi ef það er langt á milli þeirra.  
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6 Ályktanir 

Rannsókn þessi bætir við mikilvægri þekkingu um hvernig nýta megi úrefnismælingar á 

mjólk sem bústjórnartæki. Úrefnisstyrkur í mjólk íslenskra kúa er breytilegur eftir stöðu á 

mjaltaskeiði og minnkar hann með auknum fjölda mjaltaskeiða. Sveiflur eru einnig í 

styrknum eftir árstíma og því mikilvægt að taka tillit til þessara þátta þegar úrefnismælingar 

á mjólk eru skoðaðar. Marktækt ólínulegt samband er á milli úrefnisstyrks og annarra 

innihaldsefna í mjólk og skýrir fitu-, prótein- og laktósastyrkur, frumutala og styrkur frírra 

fitusýra ásamt mjaltaskeiðsnúmeri, árstíma og DIM 12% af breytileikanum á úrefnisstyrk. 

Nyt og líkurnar á því að kálfur fæðist lifandi jukust með auknum úrefnisstyrk en aldur við 

fyrsta burð og frjósemi minnkaði með auknum úrefnisstyrk. Úrefnisstyrkur hafði ekki áhrif 

á endingu kúnna en rannsaka þyrfti þau tengsl betur með gögnum sem ná yfir allt æviskeið 

kúa. Áhugavert væri einnig að skoða tengsl á milli úrefnisstyrks og afdrifa kálfa nánar. 

Mismunandi úrefnisstyrk á milli búa mátti rekja til próteinmagns í gróffóðri en það skýrði 

44% af breytileikanum á úrefnisstyrk. Próteinmagn í kjarnfóðri skýrði hins vegar engan 

breytileika á úrefnisstyrk þegar tekið var tillit til próteinmagns í gróffóðri. Sterkt samband á 

milli úrefnisstyrks í mjólk og hrápróteinmagns í gróffóðri, en ekki á milli úrefnisstyrks í 

mjólk og hrápróteinmagns í kjarnfóðri má skýra með hærra hlutfalli vambarleysanlegs 

próteins í gróffóðrinu. Ef auka á próteinmagn í gróffóðri er mikilvægt að bera vel á af N 

áburði, slá og hirða gróffóðrið á réttum tíma, áður en það tapar meltanleika, lostæti og 

próteinmagni sínu. Aukið próteinmagn í gróffóðri eykur úrefnisstyrkinn í mjólk. Sé 

markmiðið hins vegar að draga úr úrefnisstyrk í mjólk gæti verið ávinningur af því að ýta 

undir örverupróteinframleiðslu í vömbinni, með því að tryggja að nægileg orka losni í 

vömbinnni, þá helst hraðgerjanleg sterkja. Líklegra væri þó að sjá lækkun á úrefnisstyrk með 

því að bera minni N áburð á tún en passa þó upp á að slá snemma. Korn- og grænfóðurgjöf 

hafði ekki áhrif á úrefnisstyrkinn í þessari rannsókn en rannsaka mætti það betur. Breytileiki 

á úrefnisstyrk á milli kúa innan búa var að meðaltali 21%. Virðist hann skýrast af getu kúnna 

til að innbyrða fóður og jafna sig á neikvæðu orku- og próteinjafnvægi í upphafi 

mjaltaskeiðs.  

Að lokum leggur rannsakandi til að skráning á nyt verði samræmd mælingum á efnainnihaldi 

mjólkur svo skoða megi innihaldsefni í mjólk með tilliti til mjólkurmagns. Auk þess má 

betrumbæta skýrsluhaldskerfið Huppu þannig að allar nauðsynlegar upplýsingar fyrir 

rannsókn sem þessa fáist í einu og sama gagnasafninu.  
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8 Viðauki 

I. Kýreiningar - stuðlar  

Tafla 26. Fóðureiningar (FE) sem hver dýraflokkur þarf samkvæmt forðagæsluskýrslu ásamt útreikningi á 

stuðlum. Mjólkurkýr fá stuðulinn 1,0 (2300 FE) en stuðull fyrir aðra gripi fæst þegar deilt er í fóðureiningar 

hóps með fóðureiningum mjólkurkúa. Kelfd kvíga þarf t.d. 53% af því sem mjólkurkýr þarf og kind einungis 

7%.  

Samkvæmt forðagæsluskýrslu: FE Stuðlar 

01 Mjólkurkýr 2300 1,00 

02 Holdakýr til undaneldis 2000 0,87 

03 Kelfdar kvígur 1.230 0,53 

04 Geldneyti eldri en 1 árs 1200 0,52 

05 Kvígukálfar yngri en 1 árs 670 0,29 

06 Nautkálfar yngri en 1 árs 670 0,29 

07 Ær 170 0,07 

08 Hrútar og sauðir 170 0,07 

09 Lambgimbrar 170 0,07 

10 Lambhrútar og geldingar 170 0,07 

11 Geitur og lífkið 170 0,07 

12 Hryssur eldri en 4 vetra 600 0,26 

13 Stóðhestar eldri en 4 vetra 600 0,26 

14 Hestar (geldir) eldri en 4 v. 600 0,26 

15 Tryppi, 1-3 v. 600 0,26 

16 Folöld 600 0,26 
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II. Jöfnur 3 stigs margliðulíkananna:  

Úrefnisstyrkur og fitustyrkur  

y
id

= 3,92+1,14 * xid -1,18 * xid
2+ 0,0098 * xid

3 

Úrefnisstyrkur og próteinstyrkur 

y
id

=- 4,30 +7,19 * xid -1,60 * xid
2+ 0,12 * xid

3 

Úrefnisstyrkur og laktósastyrkur  

y
id

= 5,03- 2,72 * xid+1,33 * xid
2-0,15 * xid

3 

Úrefnisstyrkur og kaseinstyrkur 

y
id

= 3,42 + 2,21 * xid - 0,53 * xid
2+ 0,037 * xid

3 

Úrefnisstyrkur og frumutala 

y
id

=6,24-2,29*10
-4

 * xid+2,50*10
-8

 * xid
2- 8,10 * 10

-13
 * xid

3 

Úrefnisstyrkur og styrkur frírra fitusýrur (FFS)  

y
id

= 5,74+0,72 * xid-0,13 * xid
2+ 0,01 * xid

3 
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III. Breytileiki innan og milli búa  

Tafla 27. Meðaltalstölur fyrir úrefnis-, fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrk, frumutölu og styrk frírra fitusýra, 

sundurliðað eftir búum. Marktækni um mun á efnainnihaldi í mjólk á milli kúa innan hvers bús er skráð með 

stjörnugjöf við meðaltal hvers bús, byggt á niðurstöðum fervikagreiningar. Marktækni (p gildi) um mun á milli 

búa er skráð neðst í töflunni ásamt heildarmeðaltali hvers efnainnihalds.  

Bú 
Úrefnis-

flokkur 

Úrefni 

(mmól/l) 

Fita 

(%) 

Prótein 

(%) 

Laktósi 

(%) 

Kasein 

(%) 

Frumutala 

(þúsund/ml) 

FFS 

(mmól/l) 

a 1 4,99**** 4,41**** 3,55**** 4,63**** 2,69**** 128**** 0,46**** 

á 1 5,41**** 4,26**** 3,47**** 4,69**** 2,59**** 126EM 0,93**** 

b 1 5,50**** 4,49**** 3,49**** 4,69**** 2,64**** 257**** 0,75**** 

c 1 5,64**** 4,48**** 3,30**** 4,60**** 2,47**** 163**** 0,65**** 

d 1 5,68**** 3,95**** 3,35**** 4,75**** 2,52**** 114**** 0,65**** 

ð 1 5,81**** 4,68**** 3,39**** 4,68**** 2,55**** 270**** 0,57**** 

e 2 5,84**** 4,65**** 3,47**** 4,68**** 2,62**** 175**** 0,59**** 

é 2 5,87**** 4,20**** 3,55**** 4,66**** 2,66**** 210**** 0,47**** 

f 2 5,91**** 4,19**** 3,45**** 4,69**** 2,59**** 153**** 0,97**** 

g 2 5,91**** 4,41**** 3,56**** 4,69**** 2,67**** 189**** 1,27**** 

h 2 6,03**** 4,22**** 3,40**** 4,72**** 2,55**** 181**** 0,78**** 

i 2 6,03**** 4,83**** 3,46**** 4,59**** 2,61**** 252**** 0,51**** 

í 2 6,09**** 4,64**** 3,42**** 4,64**** 2,57**** 176**** 0,92**** 

j 3 6,14**** 4,35**** 3,46**** 4,69**** 2,62**** 159** 0,79**** 

k 3 6,19**** 4,33**** 3,47**** 4,64**** 2,61**** 205**** 0,52**** 

l 3 6,24**** 4,25**** 3,49**** 4,67**** 2,61**** 301**** 1,08**** 

m 3 6,25*** 4,07EM 3,39EM 4,56EM 2,51EM 267* 0,91EM 

n 3 6,29**** 4,06**** 3,40**** 4,69**** 2,55**** 305**** 0,61**** 

o 3 6,32** 4,20**** 3,36**** 4,50**** 2,49**** 274**** 0,91**** 

ó 3 6,33**** 4,21**** 3,54**** 4,70**** 2,68**** 153**** 0,72**** 

p 4 6,37**** 4,20**** 3,39**** 4,66**** 2,52**** 255**** 1,10**** 

r 4 6,52**** 4,28**** 3,42**** 4,70**** 2,54**** 195**** 1,09**** 

s 4 6,56**** 3,95**** 3,34**** 4,79**** 2,51**** 176**** 0,69**** 

t 4 6,62**** 4,31**** 3,40**** 4,65**** 2,55**** 144**** 0,49**** 

u 4 6,63**** 4,24**** 3,42**** 4,62**** 2,57**** 194**** 0,94**** 

ú 4 6,70**** 4,27**** 3,46**** 4,66**** 2,59**** 196**** 0,91**** 

v 4 6,71**** 4,48**** 3,52**** 4,63**** 2,66**** 270**** 0,60**** 

x 5 6,72**** 4,37**** 3,52**** 4,70**** 2,63**** 247*** 1,57**** 

y 5 6,79**** 4,26**** 3,49*** 4,65**** 2,62**** 153**** 0,79**** 

ý 5 6,98**** 4,37**** 3,40**** 4,60**** 2,53**** 275**** 0,83**** 

þ 5 6,99**** 4,31**** 3,42**** 4,68**** 2,54**** 195*** 0,86**** 

æ 5 7,04**** 4,67**** 3,39**** 4,54**** 2,54**** 168**** 0,65**** 

ö 5 7,06**** 4,13**** 3,64**** 4,70**** 2,74**** 164*** 1,04**** 

Meðaltal: 6,25 4,32 3,44 4,66 2,59 203 0,81 

p gildi (milli búa) <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Tafla 28. Meðaltalstölur fyrir nyt (óleiðrétta og 305 daga nyt), meðalprótein- og fitustyrk á hverju mjaltaskeiði, 

BMB, lengd mjaltaskeiðs, fjölda burða við förgun, aldur við fyrsta burð og lífaldur, sundurliðað eftir búum. 

Tekið er tillit til mjaltaskeiðs. Marktækni um mun á milli kúa innan hvers bús er skráð með stjörnugjöf við 

meðaltal hvers bús, byggt á niðurstöðum fervikagreiningar. Marktækni (p gildi) um mun á milli búa er skráð 

neðst í töflunni ásamt heildarmeðaltali. 

Bú 
Úrefnis-

flokkur 

Meðal- 

nyt 

(kg) 

305 

daga 

mjólk 

(kg) 

Meðal- 

prótein 

(%) 

Meðal- 

fita 

(%) 

BMB 

(dagar) 

Lengd 

mjalta-

skeiðs 

(dagar) 

Fjöldi 

burða 

v. 

förgun 

Aldur 

v. 

fyrsta 

burð 

(mán.) 

Lífaldur 

(ár) 

a 1 8539*** 6307**** 3,5**** 4,2**** 392 EM 415 EM 2,7 24,5 4,7 

á 1 6779* 5249**** 3,4**** 4,2* 383 EM 391 EM 3,3 25,8 5,3 

b 1 7410**** 5852** 3,4**** 4,3**** 384 EM 387* 3,6 25,7 5,5 

c 1 6441** 5152**** 3,2**** 4,4**** 381* 381** 3,3 27,7 5,1 

d 1 7153**** 5839** 3,3**** 3,9**** 371 EM 373* 3,6 28,1 5,8 

ð 1 7922**** 6109**** 3,3**** 4,5**** 393* 396* 3,3 25,1 5,4 

e 2 6700**** 5290** 3,4**** 4,5**** 384* 388** 3,3 27,4 5,4 

é 2 7290*** 5584EM 3,5**** 4,2** 386** 403**** 3,1 27,3 5,4 

f 2 7833** 6033** 3,4**** 4,1*** 395* 396*** 3,1 26,0 5,2 

g 2 8273**** 6428**** 3,5**** 4,3**** 390 EM 391* 3,6 26,5 5,5 

h 2 8269**** 6206** 3,3**** 4,2** 410 EM 411 EM 3,4 29,1 5,8 

i 2 6837*** 5232** 3,4**** 4,7**** 398** 398* 3,5 24,7 5,4 

í 2 7303*** 5879*** 3,4** 4,6**** 377 EM 378 EM 3,0 27,0 4,9 

j 3 7848**** 6222* 3,4**** 4,3** 386 EM 386 EM 3,4 27,0 5,3 

k 3 6265*** 4997*** 3,4**** 4,3**** 380** 382* 3,7 25,3 5,5 

l 3 7757**** 5695**** 3,4**** 4,1**** 414 EM 419 EM 3,0 27,8 5,6 

m 3 7153**** 5453**** 3,4* 4,1* 396 EM 400 EM 3,4 27,8 5,7 

n 3 8022**** 6302**** 3,3**** 4,0**** 371 EM 387**** 3,5 26,1 5,6 

o 3 6981EM 4802EM 3,3EM 4,1EM 442*** 453** 3,1 28,5 6,0 

ó 3 8693**** 6781**** 3,5**** 4,1**** 394* 392** 3,6 26,5 5,8 

p 4 7406**** 5625**** 3,3**** 4,1**** 399*** 402** 3,1 25,3 5,1 

r 4 5405**** 4376**** 3,3**** 4,2**** 376 EM 377* 3,8 27,0 5,8 

s 4 8229**** 6662**** 3,3**** 3,9**** 377*** 376**** 3,6 25,8 5,4 

t 4 6715*** 5266** 3,3**** 4,2**** 389 EM 389 EM 3,1 24,4 4,9 

u 4 7403**** 5707**** 3,3**** 4,2**** 397* 397 EM 3,8 28,8 6,4 

ú 4 7579*** 5790**** 3,4**** 4,2**** 398 EM 400* 2,9 25,6 5,0 

v 4 7722*** 6266**** 3,4**** 4,4**** 377**** 376**** 4,4 25,3 6,2 

x 5 8454**** 6239**** 3,4**** 4,2**** 414 EM 415**** 3,2 28,2 5,7 

y 5 7752** 6023** 3,4EM 4,2* 389** 394** 3,2 27,4 5,5 

ý 5 6951*** 5499** 3,3**** 4,3*** 385 EM 385 EM 3,3 27,5 5,5 

þ 5 8573*** 6270**** 3,3**** 4,2**** 423 EM 421 EM 3,0 30,1 5,6 
æ 5 7198**** 5331**** 3,3*** 4,6*** 418 EM 415** 3,0 32,0 5,6 
ö 5 8307**** 6274**** 3,5**** 4,1**** 392*** 402*** 3,6 26,0 5,9 

Meðaltal: 7490 5780 3,4 4,2 393 396 3,3 27,0 5,5 

p gildi  

(m. búa) 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 
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Tafla 29. Frávikshlutfall (%) fyrir úrefnis-, fitu-, prótein-, laktósa- og kaseinstyrk í mjólk ásamt frávikshlutfalli 

fyrir frumutölu og styrk frírra fitusýra í mjólk. Sundurliðað eftir búum, en sýnir breytileika innan búa.  

  Frávikshlutfall (%) 

Bær 
Úrefnis-

flokkur 
Úrefni Fita Prótein Laktósi Kasein Frumutala FFS 

a 1 22,7 17 10 4 11 200 56 

á 1 22,7 14 10 4 12 413 63 

b 1 21,4 19 11 6 13 332 63 

c 1 22,3 18 10 5 11 237 77 

d 1 23,5 16 10 5 12 209 61 

ð 1 19,1 15 10 5 12 155 48 

e 2 23,3 15 10 5 12 168 53 

é 2 20,5 19 9 6 11 238 47 

f 2 19,3 17 9 4 11 213 57 

g 2 22,7 16 10 5 11 170 70 

h 2 22,6 16 9 4 11 222 57 

i 2 22,1 18 10 4 11 155 50 

í 2 24,2 20 10 5 12 252 81 

j 3 21,4 14 10 5 11 221 86 

k 3 19,0 14 10 4 11 188 38 

l 3 23,4 16 12 6 13 219 77 

m 3 20,2 14 10 7 12 216 76 

n 3 19,3 16 10 5 11 185 57 

o 3 22,1 19 12 10 14 174 88 

ó 3 16,7 16 10 5 12 227 46 

p 4 19,4 17 10 6 11 241 94 

r 4 21,8 16 10 4 11 213 69 

s 4 20,1 15 10 5 11 254 52 

t 4 22,6 17 10 5 11 244 45 

u 4 20,1 16 11 6 13 243 70 

ú 4 20,9 18 11 5 13 249 68 

v 4 20,3 16 11 5 12 179 97 

x 5 21,1 16 11 5 12 300 77 

y 5 18,6 17 10 5 11 286 63 

ý 5 20,6 16 11 6 12 197 95 

þ 5 17,2 16 11 5 12 340 55 

æ 5 24,2 21 10 5 12 126 53 

ö 5 18,8 17 11 4 12 389 78 

Meðaltal: 21,0 17 10 5 12 232 66 
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Tafla 30. Frávikshlutfall (%) fyrir nyt (óleiðrétta og 305 daga nyt), meðalprótein- og fitustyrk á hverju 

mjaltaskeiði, BMB, lengd mjaltaskeiðs, fjölda burða við förgun, aldur við fyrsta burð og lífaldur. Sundurliðað 

eftir búum en sýnir breytileika innan búa. 

  Frávikshlutfall (%) 

Bú 
Úrefnis-

flokkur 
Meðalnyt 

305 

daga 

mjólk 

Meðal- 

prótein 
Meðal- 

fita 
BMB 

Lengd 

mjalta-

skeiðs 

Fjöldi 

burða 

v. 

förgun 

Aldur 

v. 

fyrsta 

burð 

Lífaldur 

a 1 33 24 6 10 11 23 45 9 28 

á 1 36 27 5 6 14 18 40 12 26 

b 1 27 22 5 9 15 17 38 11 25 

c 1 26 23 5 11 12 12 41 11 27 

d 1 25 21 4 8 10 12 43 9 30 

ð 1 25 20 5 8 12 13 43 8 28 

e 2 27 25 5 8 14 15 47 8 31 

é 2 28 24 5 9 15 21 42 15 28 

f 2 32 27 6 8 12 15 36 9 26 

g 2 27 22 5 8 11 11 40 11 29 

h 2 29 26 4 7 16 18 42 15 27 

i 2 26 22 5 10 11 12 42 6 30 

í 2 23 21 5 15 11 10 45 13 26 

j 3 24 22 5 7 12 14 45 7 29 

k 3 29 25 5 9 14 15 36 7 26 

l 3 33 27 6 8 19 19 46 14 30 

m 3 35 29 3 5 18 19 49 14 33 

n 3 36 25 5 10 14 23 40 13 28 

o 3 33 25 11 14 26 27 42 20 26 

ó 3 24 21 5 8 13 13 40 12 29 

p 4 29 24 5 8 12 14 49 11 32 

r 4 24 22 5 9 11 11 47 11 34 

s 4 27 23 5 8 14 14 33 11 23 

t 4 28 24 5 8 14 14 42 7 26 

u 4 25 24 5 8 11 12 46 11 33 

ú 4 30 24 5 9 15 16 35 9 25 

v 4 19 18 6 10 10 10 37 7 26 

x 5 29 21 5 8 16 20 50 13 30 

y 5 29 23 4 8 15 19 44 10 28 

ý 5 30 25 5 9 14 15 46 16 30 

þ 5 27 21 5 8 17 18 40 12 25 

æ 5 26 21 6 11 15 17 45 9 24 

ö 5 31 23 6 9 12 17 45 12 30 

Meðaltal: 28 23 5 9 14 16 42 11 28 
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IV. Kjarnfóður 

Afurðir og kjarnfóður 

 

Mynd 19. Samband á milli kjarnfóðurmagns og afurða. Byggt á meðalinnleggs-/skýrsluhaldsafurðum búanna 

og meðalkjarnfóðurmagni á hverja árskú á hverju búi. Aðhvarfsjöfnur línanna og skýringarhlutföll (R2) má 

finna til hliðar við línurnar, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja 

ekki á núll til að draga betur fram sambandið.  

Úrefnisstyrkur og kjarnfóðurmagn  

 

Mynd 20. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og magns kjarnfóðurs á árskú. Byggt á meðalúrefnisstyrk 

búanna og meðalkjarnfóðurmagni/árskú á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má 

finna efst til hægri, EM táknar að sambandið er ekki marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á 

núll til að draga betur fram sambandið. 
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Úrefnisstyrkur og innihaldsefni kjarnfóðurs  

 

Mynd 21. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og öskumagns í kjarnfóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

fyrir hvert bú og meðalöskumagni í kjarnfóðri á hverju búi fyrir sig. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. Athygli 

er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 22. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og kalsíummagns í kjarnfóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk fyrir hvert bú og meðalkalsíummagni í kjarnfóðri á hverju búi fyrir sig. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. 

Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

50 70 90 110 130 150

M
eð

al
ú

re
fn

is
st

yr
ku

r 
(m

m
ó

l/
l)

Meðalöskumagn í kjarnfóðri (g/kg þe.)

4,5

5

5,5

6

6,5

7

7,5

5 6 7 8 9 10 11 12 13

M
eð

al
ú

re
fn

is
st

yr
ku

r 
(m

m
ó

l/
l)

Meðalkalsíummagn í kjarnfóðri (g/kg þe.) 



110 

 

Mynd 23. Samband á milli prótein- og öskumagns í kjarnfóðri. Byggt á meðalprótein- og öskumagni í 

kjarnfóðri á hverju búi fyrir sig. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall 

(R2) má finna ofan við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja 

ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 24. Samband á milli prótein- og kalsíummagns í kjarnfóðri. Byggt á meðalprótein- og kalsíummagni í 

kjarnfóðri á hverju búi fyrir sig. Leiðrétt hefur verið fyrir magni. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall 

(R2) má finna ofan við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að x ásinn 

byrjar ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 
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V. Úrefnisstyrkur og heysýni 

 

Mynd 25. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og trénismagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðaltrénismagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna efst 

til hægri, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til að 

draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 26. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og nítratmagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalnítratmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna efst 

til hægri, EM táknar að sambandið er ekki marktækt. Athygli er vakin á því að y-ásinn byrjar á gildinu 4,5 

mmól/l til að draga betur fram sambandið. 
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Mynd 27. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og mjólkursýrumagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk og meðalmjólkursýrumagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má 

finna efst til hægri, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að y-ásinn byrjar á gildinu 

4,5 mmól/l til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 28. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og kalíummagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalkalíummagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna efst 

til hægri, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að y-ásinn byrjar á gildinu 4,5 

mmól/l til að draga betur fram sambandið. 
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Mynd 29. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og brennisteinsmagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk og meðalbrennisteinsmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má 

finna til hliðar við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja 

ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 30. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og koparmagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalkoparmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna til 

hliðar við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli 

til að draga betur fram sambandið. 
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Mynd 31. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og kalsíummagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalkalsíummagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna til 

hliðar við línuna, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli 

til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 32. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og magnesíummagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í 

mjólk og meðalmagnesíummagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má 

finna til hliðar við línuna, stjörnur tákna að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja 

ekki á núlli til að draga betur fram sambandið. 
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Mynd 33. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og manganmagns í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk 

og meðalmanganmagni í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna efst 

til hægri, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að y-ásinn byrjar á gildinu 4,5 

mmól/l til að draga betur fram sambandið. 

 

 

Mynd 34. Samband á milli úrefnisstyrks í mjólk og CAB í gróffóðri. Byggt á meðalúrefnisstyrk í mjólk og meðal 

katjóna/anjóna jafnvægi í gróffóðri á hverju búi. Aðhvarfsjöfnu línunnar og skýringarhlutfall (R2) má finna 

efst til hægri, stjarna táknar að sambandið er marktækt. Athygli er vakin á því að ásarnir byrja ekki á núlli til 

að draga betur fram sambandið. 
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VI. Spurningalistinn sem lagður var fyrir bændur 

Spurningalisti vegna MS rannsóknarverkefnis:  

“Áhrif umhverfis á útskilnað niturs í kúamjólk” 

Nafn bús:   

Nafn bónda:  

Símanúmer/tölvupóstur:  

Dagsetning:  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál skv. lögum nr.90/2018 og 
verða niðurstöður ekki rekjanlegar til ákveðinna búa.  

Fjósgerð: 

   Básafjós  

  Mjaltagryfja  

  Rörmjaltakerfi  

  Legubásafjós  

  Mjaltaþjónn  

 Fjöldi: _____________________ 

  Mjaltagryfja  

 

Fóðrun/Fóðurkerfi  

Saxað gróffóður  

  Já      Nei 

 

a.  100% heilfóður 

 

b.  „Heilfóður“ + kjarnfóður (mixað gróffóður)  

 

c.  Gefið á fóðurgang beint úr rúllum/stæðum eða Weeling/Cow Pow kerfi + 

kjarnfóður 
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Frjálst át?  

  Já (hey alltaf til staðar)      Nei, takmarkað (klára áður en gefið 

aftur) 

Gjafatíðni ?  

  Fjöldi á dag:  ________________ 

  Fjöldi á viku:  ________________ 

Spurningar til bóndans: 

Fylgist þú með úrefnamælingunum í mjólkinni? 

Hefur þú brugðist við niðurstöðum ef gildin hafa verið mjög lág eða mjög há? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Hvernig fóðuráætlanir gerir þú? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Hvernig kjarnfóður velur þú? Fyrst og fremst eftir verði eða innihaldi eða bæði? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



118 

Er kjarnfóðurgjöfin einstaklingsmiðuð eða hópamiðuð (sama kerfi fyrir allan hópinn)? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Hvað gefur þú að hámarki mikið kjarnfóður og hvenær hættir þú að gefa kjarnfóður? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

KJARNFÓÐUR  

ÁR TEGUND 

MAGN  

(Heildarmagn/ár skv. 

reikningum)* 

Hversu stór hluti 

af hverri tegund í 

mjólkurkýrnar 

2015    

2016    

2017    

2018    

*Auðveldast er að hafa samband við kjarnfóðursala og fá frá þeim yfirlit yfir tegundir og magn.  

 

 Fá kýrnar heimaræktað korn (bygg)?  

 

a.    Já      Nei 
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Ef já þá: 

  Votverkað, % : ________________________ 

 

  Sýrt (própíonsýra), % : _________________ 

 

 Þurrkað , % : _________________________ 

 

b. Tonn og þ.e. % á ársgrundvelli (forðagæsluskýrslur):  

i. 2015: _________________________ Þurrefnis % : _________________________ 

ii. 2016: _________________________ Þurrefnis % : _________________________ 

iii. 2017: _________________________ Þurrefnis % : _________________________ 

iv. 2018: _________________________ Þurrefnis % : _________________________ 

  

 Útivera á beit (meðaltal, einhver beit verður að vera)  

a. Dagafjöldi (ca, hvenær settar út að vori og inn að hausti): 
____________________________________________________________ 

b. Hvenær dags (morgun/kvöld/nætur): __________________________________________ 

c. Klukkustundafjöldi per dag: __________________________________________________ 

 

 Er kúnum gefið grænfóður?  

a.   Já    Nei 

b.   Sumarbeit     Haustbeit    Slegið og verkað 

c. Tegundir:  

a. 2015: _____________________________________________________________ 

b. 2016: _____________________________________________________________ 

c. 2017: _____________________________________________________________ 

d. 2018: _____________________________________________________________ 

 

 Bætiefni 

 

a. Saltsteinar?       Já       Nei 

b. Steinefnafötur?     Já       Nei 

c. Bætiefni í mixara?     Já       Nei 

i. Steinefni?       Já       Nei 

ii. Hvernig blöndur?  

___________________________________________________________________ 



120 

___________________________________________________________________ 
 

 

Dýralæknakostnaður vegna mjólkurkúa (skv. reikningum) 

a. 2015: _____________________________________________________________ 

b. 2016: _____________________________________________________________ 

c. 2017: _____________________________________________________________ 

d. 2018: _____________________________________________________________ 

 

 Búfjáráburður  

a. Tonn á ha : ____________________________________________ 

eða 

Tankar (fjöldi) á ha: _____________________________________  

Stærð tanks (rúmmetrar): ________________________________ 

b. Fjöldi ha:  _____________________________________________ 

c. % túna sem fá búfjáráburð á ári :  __________________________ 

d. Áætluð dreifing (hlutfall %): 

i. Haust: _____________________ 

ii. Vetrar: _____________________ 

iii. Vor: _______________________ 

iv. Sumar: _____________________ 

 

 Tilbúinn áburður  

a. Tonn á ári (skv. reikningum) : __________________________ 

b. Áborið ræktarland alls (ha): ___________________________ 

c. Tegundir   

i. 2015: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

ii. 2016: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

iii. 2017: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

iv. 2018: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

  

 Skipulögð endurræktun túna? 
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   Já       Nei      Bara ef kelur  

Ef já, hversu oft?  

  < 5 ára fresti 

  5 – 10 ára fresti  

  10  - 15 ára fresti 

  Þegar sáðgresið er _____ % horfið  

  

 Á hvaða þroskastigi grasanna er stefnt á að taka fyrsta slátt? (Miðað við vallarfoxgras)  

  Rétt fyrir skrið  

  Fyrri hluta skriðtíma   

  Seinni hluta skriðtíma  

 Hvaða grastegundir eru ríkjandi í túnum ætluðum kúnum?  

  Sáðgresi eins og t.d. vallarfoxgras  

  Grasfræblanda af vallarfoxgrasi/vallarsveifgrasi, há-/túnvingli og fjölæru rýgresi 

  Staðgresi eins og t.d. snarrót, língresi og háliðagras  

  

 Heyöflun (forðagæsluskýrslur) 

  Rúllur  % : ___________________________ 

  Súgþurrkað hey % : ___________________ 

  Flatgryfjur % : _______________________ 

  Útistæður % : _______________________ 

  

 Íblöndun í hey (við verkun)? 

  Já       Nei 

a. Hversu stór hluti af heildarfóðri (%)? : ________________________________ 

b. Tegund íblöndunarefna? : _______________________________________ 

 

Heysýni: 

   Hirðingarsýni 

   Verkunarsýni (gjafasýni) – Tekin eftir (vot-) heysverkun  

 

   Einungis tekin sýni af bestu túnunum 

  Sýna n.k. þversnið af gæðum heyjanna  

   Einungis tekin sýni þar sem leikur vafi á um gæði heyja  

 

Auk svara við þessum spurningalista þyrfti ég að fá afrit að eftirfarandi:  

 

  Fá afrit af öllum tiltækum heysýnaniðurstöðum fyrir árin 2015-2018 (mynd/tölvupóstur/usb).  

        Einnig hægt að sækja úr jord.is (sjá á næstu síðu)  

 



122 

  Fá afrit af forðagæsluskýrslum fyrir árin 2015-2018.  – ljósrit/mynd  

        Til að nálgast forðagæsluskýrslur síðustu ára: www.bustofn.is  - Velja ár – Skoða – Prenta  

 

Hvernig skal nálgast niðurstöður heysýna úr jörð (ef skráð þar).  

Fara inn á www.jord.is – Velja „heysýni“ – Velja svo „Excel“ – Þá birtast allar upplýsingar síðustu ára í einu 
skjali.   

Vista Excel skjal – Senda í tölvupósti/fá á usb.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bustofn.is/
http://www.jord.is/

