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Ágrip 

Tilurð verkefnisins varð í samstarfi við Sigríði Bjarnadóttur þar sem okkur fannst þetta 

áhugavert efni til þess að kanna. Mismunandi aðferðir eru við uppeldi bónuslamba og ekki hefur 

mikið verið fjallað um þetta efni á Íslandi. Verkefnið getur verið gott fyrir bændur og aðra sem 

umgangast sauðfé og vilja fræðast um viðfangsefnið. Í verkefninu er sagt frá mismunandi 

aðferðum við val á bónuslömbum sem og aðferðir við fóðrun. Margir bændur enda með 

bónuslömb eftir sauðburð, hvort sem það er markvisst gert eða ekki og misvel gengur að ala 

þessi lömb upp. 

Verkefnið var framkvæmt með því að tala við átta bændur, ýmist með því að fara í heimsókn 

til þeirra eða í gegnum fjarskiptaforriti. Í  viðtölunum voru lagðar fram spurningar fyrir 

bændurna sem þeir svöruðu eftir bestu getu. Bændurnir lýstu aðferðum við val á bónuslömbum, 

aðferðum við mjólkurfóðrun, sumarbeit, haustbeit og fleira. Einnig voru fengnar 

sláturupplýsingar bónuslambanna sem og sláturupplýsingar annarra lamba á búunum.  

Árið 2017 var gefin út BS.c ritgerð þar sem framkvæmd var rannsókn þar sem annað lambið  

undan tvílembdum veturgömlum ám var tekið undan og fóðrað á gervimjólk á meðan hitt gekk 

undir móður sinni. Lömbunum sem voru tekin undan var skipt í tvo hópa, annar var fóðraður 

með gervimjólk í fimm vikur og hinn í sjö vikur. Niðurstöður þeirrar rannsóknar var að ekki 

var marktækur munur í fallþunga á milli lambahópanna. 

Markmið verkefnisins var að fræðast um mismunandi aðferðir við uppeldi bónuslamba, meta 

hugsanlega hvaða aðferðir henta betur en aðrar. Eins getur verið að það sem hentar vel eða tekst 

vel hjá einum, hentar ekki öðrum. Samanburður var gerður á fallþunga bónuslambanna á búinu 

og fallþunga annarra lamba búsins. 

Niðurstöður verkefnisins lýsa sér þannig að mismunandi aðferðir eru notaðar við uppeldi 

bónuslamba. Af þeim átta bændum sem tóku þátt í verkefninu þá voru fjórir bæir með fóðurkál 

fyrir bónuslömbin og voru þau lömb þyngri en lömbin sem ekki fengu fóðurkál. Þrjár 

mismunandi týpur af mjólkurfóðrunartækjum voru á notaðar á bæunum í verkefninu, þá 

aðallega fötufóstrur og Heatwave fóstrur en einn bær notaði alfarið túttufötur.  

Lykilorð: Bónuslömb, gervimjólk, lambaduft, heimalningar, uppeldi, sumarbeit, haustbeit, lambafóstra 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum fyrir veitta aðstoð við gerð þessa verkefnis, þeim Sigríði 

Bjarnadóttur og Jóhannesi Sveinbjörnssyni. Sérstaklega vil ég þakka Sigríði Bjarnadóttur fyrir 

yfirlestur. Ég vil þakka þeim bændum sem tóku þátt í verkefninu, tekið var vel á móti mér og 

hafði ég gaman af. 

Ég vil þakka móður minni henni Þórunni Helgu Þorvaldsdóttur fyrir yfirlestur og dygga 

hvatningu og hughreystingu á meðan á verkefninu stóð. 

Ég vil þakka þróunarfé sauðfjárræktarinnar fyrir að hafa styrkt þetta verkefni fjárhagslega 

vegna ferðakostnaðarins sem fylgdi því að heimsækja bæina. 
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1. Inngangur 

 

1.1 Íslensk sauðfjárrækt 

Sauðfjárrækt á Íslandi byggist á einu stuttrófu kyni, íslenska sauðfjárkyninu. Í desember er 

fengittíð, í maí er sauðburður og lömbin eru tekin undan í enda september eða október. Það má 

því segja að sauðfjárræktin á Íslandi sé mjög árstíðabundin (Jóhannes Sveinbjörnsson o.fl., 

2021).  

Sauðkindin er eitt þeirra dýra sem hefur lengst af verið húsdýr mannsins og sauðfjárhald hefur 

verið hefur verið sauðfjárhald á Íslandi frá upphafi landnáms. Líkt og önnur íslensk búfjárkyn 

þá einkennir litafjölbreytileiki íslenska fjárkynið en ekki varð úr hreinræktun lita eins og þekkist 

í mörgum erlendum búfjárstofnum. Ákveðin sérstaða ríkir í ullarfari íslenska fjárins en tvær 

gerðir hára mynda ullina, ytra lagið kallast tog þar sem hárin eru löng og heldur gróf en innra 

lagið hefur styttri hár og er fíngerðara. Kalt veðurfar er hér á landi og því einangrar þelið vel 

og togið er vatns fráhindrandi (Árni Brynjar Bragason, 2013a). 

Íslenski fjárstofninn ber lítil merki skyldleikaræktar og virðist erfðabreytileikinn nokkuð mikill. 

Þegar borið er saman íslenska féð við önnur fjárkyn, þykir það mjólkurlagið, ágætlega frjósamt 

og ærnar góðar mæður. Vegna markviss ræktunarstarfs hefur stofninn tekið miklum framförum 

hvað varðar kjötgæðaeiginleika undanfarna áratugi. Vegna niðurskurða tengt sjúkdómum hafa 

þeir erfðavísar erlendra kynja sem fluttir voru til landsins horfið og sýnir því íslenska féð lítil 

merki blöndunar (Árni Brynjar Bragason, 2013a). 

1.2 Sauðburður/frjósemi 
Til eru gen sem valda óeðlilega mikilli frjósemi en þau eru Þoku- og Lóugenið. Þær ær sem 

bera þessa fjósemiserfðavísa bera oft þremur eða fjórum lömbum en til eru dæmi um að þessar 

ær eignist jafnvel fimm eða sex lömb. Það þarf ekki að vera af tilkomu þessara gena að mikið 

sé um þrílembur á bæjum og er misjafnt hversu hrifnir bændur eru af því að innleiða 

frjósemisgen í hjörðina til þess að auka hlutfall marglemba. Mikill kostur er á sauðburði að  

hafa talið fóstrin í ánum fyrr um veturinn en þá er vitað um væntanlegan lambafjölda þeirra áa 

sem bera. Venjulega eru bændur að láta fósturtelja í byrjun febrúar og fram í mars. Með 

fósturtalningum er þá hægt að hafa tilbúið lamb, ef tiltækt, til þess að setja undir einlembur en 

mismunandi aðferðir eru í gildi á sauðfjárbúum landsins við að venja undir. Hægt er að fækka 

lélegum lömbum með því að koma sem flestum lömbum í aðstæður þar sem þau fá næga mjólk, 

hvort sem það er hjá fósturmóður eða þau tekin undan og höfð sem bónuslömb (Árni Brynjar 
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Bragason, 2013b). Það er algengt að bændur taki lömb undan þrílembdum fullorðnum ám og 

láti þær ganga með í mesta lagi tvö lömb yfir sumarið sem og að taka undan tvílembdum 

veturgömlum ám og láta þá ganga með eitt lamb yfir sumarið. Þannig getur verið á sumum 

búum að fjöldi lamba ganga undir fósturmóður (Nanna Lilja Níelsdóttir, 2017). 

Á sumum búum er frjósemin mikil eða yfir meðallagi og geta þá verið lömb sem ekki tekst að 

venja undir fósturmóður, ef fullorðnar ær eiga að ganga með tvö lömb og veturgamlar ær eitt 

lamb um sumarið. Þau lömb verð heimalningar í flestum tilvikum þar sem þau eru alin upp af 

bændunum og ég hef valið að kalla þau bónuslömb í þessu verkefni. Það eru margar aðferðir 

við uppeldi á þessum lömbum, hvort þau gangi undir mæðrum sínum og eru síðan tekin undan 

fyrir fjallrekstur, tekin strax undan við burð eða tekin undan nokkrum dögum eftir burð. Ætlunin 

er að kynnast betur þessum aðferðum bænda í þessu verkefni.  

 

1.3 Mjólkurskeið 
Jórturdýr hafa fjóra maga en þeir skiptast í vömb, kepp, laka og vinstur. Fóðrið brotnar niður 

og gerjast í vömb, kepp og laka þar sem eru örverur sem hjálpa til við meltinguna. Vinsrtin í 

jórturdýrum er kirtilmagi og fæðan brotnar þar niður vegna meltingarhvata og saltsýru 

(Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  En hjá nýfæddum eða ungum jórturdýrum þá eru fyrstu tveir 

magarnir, vömbin og keppurinn heldur óþroskaðir. Þegar að ungviðið nærist á mjólk þá fer hún 

um svo kallaða mjólkurrennu beint í þriðja og fjórða magann, eða lakann og vinstur en vinstrin 

er hinn eiginlegi magi jórturdýra. Þegar að lambið byrjar að éta fóður í föstu formi þá stækka 

fyrstu tveir magarnir töluvert en í fullorðnu jórturdýri uppfylla þeir um 85% af maga dýrsins. 

Hjá fullorðnum dýrum er mjólkurrennan ekki starfandi undir venjulegum kringumstæðum þar 

sem vatn og fóður fer í vömb og kepp (McDonald o.fl., 2002).  

Það er ekki til mikið af rannsóknum sem einblína á broddmjólk áa, sérstaklega í sambandi við 

að mæla og skilgreina gæði broddmjólkur. Broddmjólk er sú mjólk sem kemur fyrst úr 

mjólkurkirtlunum og byrjar hún að myndast á síðari hluta meðgöngu. Broddmjólk er 

nauðsynlegur orkugjafi og inniheldur hún mótefnaprótein sem kallast immúnóglóbulín. Með 

því að innbyrða næga broddmjólk þá aukast líkurnar á því að nýfædd lömb lifi af umhverfið 

utan legsins. Broddmjólkin spilar mikilvægt hlutverk í því að þróa ónæmiskerfið og vöxt. 

Einnig stýrir broddmjólkin líkamshita. Ásamt því að auka líkur nýfæddra lamba á því að komast 

á legg þá hefur aðgangur að broddmjólk eftir burð áhrif á framleiðslu einstaklingsins í 

framtíðinni, hvernig hann þróast og hefur einnig áhrif á frjósemi. Mikilvægt er að nýfædd lömb 
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hafi aðgang að gæðabroddmjólk svo að þau þroskist vel og að framleiðslugeta þeirra verði sem 

mest í framtíðinni (Agenbag o.fl., 2021). 

Afurðir í kg eftir ána er mikilvægur þáttur í sauðfjárrækt og hefur verið sýnt að fjöldi lamba í 

burði eða frjósemi sé eiginleiki sem hefur mikil áhrif efnahagslega séð. Hins vegar getur verið 

erfitt fyrir ærnar að mjólka nóg fyrir fleiri en tvö lömb og þarf því oftast að taka lömb undan 

ám sem ekki ná að mjólka nóg fyrir afkvæmin sín. Einnig hafa þær einungis tvo spena og geta 

þrjú lömb orðið ágeng og jafnvel eyðilagt spenana með tilheyrandi júgurbólgu eða þá að eitt af 

þessum þremur lömbum verður út undan á endanum. Dánartíðni lamba sem eru alin upp á 

gervimjólk er hærri heldur en dánartíðni lamba sem ganga undir mæðrum sínum. Það er vegna 

þess að lömb sem alin eru upp af mannahöndum geta orðið fyrir streitu, hvort það hún sé 

næringarleg eða tilfinningaleg og getur það ýtt af stað sjúkdómum. Þessi lömb eru móttækilegri 

fyrir sjúkdómum ef þau hafa ekki fengið broddmjólk fyrstu daga lífs þeirra. (David o.fl., 2014). 

1.4 Gervimjólk og mjólkurfóðrunartæki 
Gervimjólk á að innihalda öll þau næringarefni sem eru lömbum nauðsynleg, en mikilvægt er 

fyrir þroska ónæmiskerfis lambanna að þau fái broddmjólk strax eftir burð (Bústólpi, e.d.). 

Tegundir lambamjólkurdufts sem notaðar voru af bændunum í verkefninu voru Pontus, 

Denkamilk Capri-Ovi og Sprayform en nánar er fjallað um þessar tegundir í umræðukaflanum. 

Hægt er að kaupa ýmis mjólkurfóðrunartæki og eru þau á mismunandi verðbili. Það er hægt að 

vera með lömbin á fötu sem hefur túttur, en í þeim kólnar mjólkin hratt og gefa þarf nokkrum 

sinnum yfir daginn. Margir bændur hafa fjárfest í stærri lambafóstrum og má þar nefna 

Heatwave kálfa- og lambafóstruna en hún fóðrar allt að 50 lömb. Sú fóstra virkar þannig að 

mjólkin er geymd köld í íláti en er drukkin heit eða volg, mjólkin fer í gegnum slöngur sem 

liggja í heitu vatni í lokuðum spíral. Þetta heldur smithættu í lágmarki þar sem kerfið er lokað 

og eins og komið hefur fram þá geymist mjólkin köld, hún súrnar síður. Þessi tækni er vinnu 

sparandi og hægt er að nota ýmist hrámjólk eða mjólkurduft (Bústólpi, e.d.). 

Hægt er að kaupa lambafóstru sem heldur mjólkinni heitri. Sú lambafóstra er virkar þannig að 

það er tólf lítra fata innan í annarri stórri fötu og eru túttur á stærri fötunni. Frá túttunum eru 

slöngur ofan í mjólkina. Með þessari fóstru fylgir hitari og hitar hann vatnið sem litla fatan 

liggur í. Munurinn á þessari fóstru og þeirri fyrri er að mjólkin helst heit og þessi er heldur 

ódýrari, einnig eru einungis tvær túttur á fötufóstrunni. Mjólkin getur súrnað í fötufóstrunni þar 

sem hún er heit og þarf því að passa vel upp á hreinlæti með því að þrífa búnaðinn að lágmarki 
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einu sinni á sólarhring en dæmi eru um það að bændur séu að gera það oftar en einu sinni á dag 

(Animal farmacy. (e.d.).  

 

1.5 Sumar- og haustbeit 
Mikilvægt er að hafa aðgang að góðum úthaga en það er grundvallarskilyrði fyrir hagkvæmum 

rekstri sauðfjárbúa. Til þess að ná eins góðum afurðum og að aðstæður bjóða á hverju svæði þá 

skiptir máli að nýta vaxtargetu lamba sem best frá fæðingu til slátrunar (Árni Brynjar Bragason, 

2013c). 

Mismunandi hópar sauðfjár þurfa á haustbeit að halda og gera þessir hópar mismunandi kröfur 

til beitarinnar. Þessir hópar eru sláturlömb, líflömb, veturgamlar ær, hrútar og fullorðnar ær. Ef 

eitthvað þarf að bata sláturlömb eftir að þau koma af fjalli þá ættu þau lömb að hafa aðgengi að  

próteinríkri úrvalsbeit og sú beit þarf að endast þeim allan beitartímann. Mikilvægt er að 

sláturlömb hafi aðgang að góðri háarbeit en uppistaðan til bötunar sláturlamba er þó gjarnan 

grænfóður. Háarbeitin er einkum mikilvæg í upphafi beitartímans á meðan lömbin eru að 

venjast grænfóðrinu. Til þess að tryggja fjölbreytni er einnig mikilvægt að hafa aðgengi að 

úthaga (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). 

1.6 Fyrri rannsóknir 
Rannsókn var gerð á 205 þýskum „grey heath“ lömbum þar sem metin var frammistaða og 

kostnaður. Lömbin voru alin upp af mannahöndum á beitilandi þar sem notaðar voru þrjár 

fóðrunaraðferðir og þrjár aðferðir við að taka lömbin undan mæðrum sínum. Á fyrsta stigi höfðu 

lömbin frjálsan aðgang að gervimjólk í lambafóstru, breyttri kálfafóstru með takmarkandi 

aðgengi eða fötum. Á stigi tvö var borið saman það að venja lömbin skyndilega af mjólkinni, 

venja þau stigmagnandi af mjólkinni og svo með því að minnka magn mjólkurdufts á móti vatni 

í tvær vikur. Lömbin voru vanin af mjólkinni við 12 kílóa lífþunga (Bimczok, D., o.fl., 2005). 

Lömbin sem höfðu frjálsan aðgang að lambafóstru þyngdust að meðaltali mest á dag eða um 

0,262 kg/dag. Þau lömb sem voru á fötu þyngdust að meðaltali um 0,227 kg/dag og lömbin sem 

voru á breyttri kálfafóstru þyngdust að meðaltali um 0,209 kg/dag. Á stigi 2 þá léttust þau lömb 

sem voru skyndilega vanin af mjólk og einnig léttust þau lömb sem voru skyndilega tekin af 

fötu, en þau lömb sem voru skyndilega tekin af breyttu kálfafóstrunni léttust ekki. Lítill munur  

var á lífþunga lambahópanna, þau lömb sem voru tekin skyndilega af mjólk voru léttari á 

sjötugasta degi heldur en lömb sem voru tekin af mjólk hægar með minnkandi styrk mjólkur. 

Þegar fjárhagslega hliðin var skoðuð sást að hagkvæmasti lambahópurinn var sá hópur sem 
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hafði frjálsan aðgang að gervimjólk, jafnvel þó lömbin í þeim hóp neyttu meiri mjólkur en hinir 

lambahóparnir. Það er útskýrt þannig að kaup á lambafóstru og kostnaður við vinnu er 

tiltölulega lítill. Með því að hætta rólega að gefa mjólk á stigi tvö, þá bætti það við töluverðum 

kostnaði á hvert lamb sem er kannski ekki nauðsynlegur þar sem að þyngdarmunur lambanna 

var ekki mikill. Niðurstaða þessarar rannsóknar gaf til kynna að hagkvæmasta aðferðin til þess 

að ala upp 60-120 lömb á gervimjólk á beitilandi væri með því að leyfa lömbunum að hafa 

frjálsan aðgang að lambafóstru og venja þau síðan snögglega af mjólk (Bimczok, D., o.fl., 

2005). 

Árið 2016 bar Kara Lau Eyjólfsdóttir saman mjólkurfóðrun annars vegar í 5 vikur og hins vegar 

í 7 vikur. Þessi rannsókn var sú fyrsta á þessu sviði hér á landi þegar kemur að því að skilgreina 

aðferðir við uppeldi móðurlausra lamba. Rannsóknin var framkvæmd frá í byrjun maí til enda 

október og notast var við tvílembinga undan veturgömlum ám. Móðirin hafði annað lambið allt 

tímabilið og gekk það undir henni. Hitt lambið var sett á lambafóstru 48 tímum eftir burð. Þau 

lömb sem tekin voru undan og sett á lambafóstru höfðu frjálsan aðgang að gervimjólk, vatni, 

heyi og kjarnfóðri. Hætt var að gefa lömbunum í enda júní og fóru þau svo tveim dögum seinna 

á grænfóður til þess að venja þau við. Í enda ágústs voru þau aðallega á grænfóðri en höfðu þó 

aðgang að annarri beit. Á meðan á mjólkurfóðrun stóð þá voru lömbin vigtuð á um tveggja 

vikna fresti og alltaf þegar þau voru færð á aðra beit. Seinasta vigtunin var síðan tveimur dögum 

fyrir slátrun. Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að munur á milli meðferða væri 

ekki marktækur og væri því hagstæðara fyrir bændur að gefa lömbunum í 5-6 vikur og færa þau 

síðan alfarið á beit og kjarnfóður. Einnig kemur fram í niðurstöðunum að finna þurfi betri aðferð 

við að kenna lömbum að neyta kjarnfóðurs á meðan að mjólkurgjöf stendur (Kara Lau 

Eyjólfsdóttir, 2017). 
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2. Efni og aðferðir (vinnuferill, gögn og aðferðir) 

 

2.1 Undirbúningur 
Valin voru bú sem höfðu reynslu af uppeldi bónuslamba. Bæirnir voru mest  á Norðurlandi 

vestra, fyrir utan einn á Suðurlandi, einn á Vesturlandi og einn á Norðurlandi eystra. Haft var 

samband við bændurna í formi tölvupósts þar sem helstu upplýsingarnar um verkefnið komu 

fram. Í lýsingu verkefnisins var einnig beðið um að hafa tilbúnar upplýsingar s.s. lífþunga, 

fallþunga, gerð og fitu þessara lamba sem og annarra sláturlamba á búinu. Ákveðið var að fá 

tölulegar upplýsingar frá árinu 2021 sem og aðbúnað og aðferðir sem notaðar voru á því ári. 

Vitað var um bæi sem höfðu verið með bónuslömb árið 2021 og var valið út frá því. Bæirnir 

sem enduðu á því að vera með í verkefninu voru átta talsins.   

2.2 Spurningalisti 
Spurningalistinn inniheldur spurningar um aðferðir við uppeldi bónuslambanna. Sjá má 

spurningarlistann í heild sinni í viðauka. Bornar voru upp spurningarnar við bændurna sem þeir 

svöruðu eftir bestu getu.  Yfirleitt var ekki eitthvað eitt svar við hverri spurningu og því 

myndaðist oft spjall í kringum spurningarnar í viðtölum þar sem bændur sögðu frá sinni reynslu 

á milli ára. Spurningalistinn var nokkuð tímaröð þannig spurningarnar byrja með því hvaða 

lömb verða bónuslömb, síðan er spurt um mjólkurfóðrun og svo sumar- og haustbeit. 

2.3 Gögn 
Bændurnir voru beðnir um eftirfarandi gögn sem tengdust niðurstöðum búsins. 

• Fjárfjöldi 

• Frjósemistölur 

• Líf og fallþungi bónuslambanna ásamt flokkun (gerð og fita) og aldri við slátrun 

• Meðaltal allra sláturlamba búsins 

o Líf- og fallþungi, gerð og fita, aldur 

 

2.4 Framkvæmd 
Þegar bændur samþykktu að vera með í verkefninu þá var ákveðinn tími til þess að hittast, hvort 

sem það var á formi heimsóknar eða í gegnum fjarskiptaforrit. Viðtölin eða heimsóknir áttu sér 

stað í mars og apríl 2021 og voru viðtölin tekin upp. Einn bærinn fékk að senda svörin við 

spurningunum á tölvutæku formi. Tekið var upp viðtölin með samþykki bændanna svo allar 

upplýsingar myndu koma skilmerkilega fram.  
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3. Niðurstöður 

3.1 Bær 1 
Á bænum voru árið 2021 176 veturgamlar ær og um 900 ær. Fjöldi fæddra lamba á hverja 

veturgamla á var 1,44 og 2,06 fædd lömb á hverja fullorðna á. 

Á búinu er vanalega tuttugu til þrjátíu bónuslömb á hverju ári en þau voru áttatíu talsins árið 

2021. Tekin var ákvörðun vorið 2021 að taka eitt lamb undan tvílembdum lambgimbrum. Vorið 

var kalt og báru lambgimbrarnar snemma, einnig voru þær mikið tvílembdar. Einlembingarnir 

eru gjarnan teknir sem bónuslömb og tvílembingar þá vandir undan lambgimbrum eða 

þrílembingar undir fósturmæður. Einlembingar þykja vera auðveld bónuslömb þar sem þeir eru 

fljótir að læra á fóstruna, einnig eru þeir ákveðnari og stærri.  

Reynt er að vera með einlembinga sem bónuslömb en auðvitað verða líka einhverjir 

þrílembingar og einnig lömb sem eru pínulítil en reynsla bændurna segir að þau lömb ná ekki 

meðalvigt. Ef ær drepst þá verða hennar lömb að bónuslömbum.  

Peli er gefinn með fyrsta sólarhringinn til þess gefa bónuslömbunum brodd og stundum eru 

einhver lömb vitleysingar en reynt er að koma þeim sem fyrst á fóstruna. Lömbin eru höfð í 

hólfum. Það er leikskólinn þar sem þau eru að læra, svo þegar þau eru orðin mjög frek í 

leikskólanum þá færast þau yfir í fyrsta bekk og svo eru lömbin pöruð eftir stærð.  

Gefinn er frjáls aðgangur að heyi. Heyið er gefið snemma og er það gott sauðburðarhey, einnig 

hafa lömbin alltaf aðgang að vatni. Lömbin eru ekki orðin margra daga gömul þegar þau byrja 

að narta í heyið og hefur það líka minnkað skitu, ef byrjað er of seint að gefa hey geta þau 

fengið gula skitu. 

Á bænum eru tvær fötufóstrur og ein stór með fjórum túttum (Heatwave),  fötufóstrunum var 

breytt þannig að þær eru með þrem túttum hver. Bændunum líkar mun betur við föturnar heldur 

en stóru fóstruna. Fötufóstrunum var breytt þannig að mjólkin er köld í sér fati þar sem 

slöngurnar úr því liggja í stóru fötunni í heitu vatni, þá súrnar mjólkin síður. Fannst bændunum 

allt annað að hafa ekki mjólkina alltaf heita í vatninu og þá gátu þau líka blandað 15 lítra í einu 

eða meira, með því að hafa fötufóstruna upprunalega þá var mjólkin alltaf búin strax. Þau 

keyptu langar slöngur sem liggja ofan í heitu vatninu og lömbin draga mjólkina í gegn sem þá 

hitnar á leiðinni. Þau voru með mjólkina í plastkassa en töldu betra að hafa mjólkina í fötum 

með loki og bora þá í gegnum lokið og slangan þar ofan í. Meira verk er að þrífa stóru fóstruna 

þar sem sprauta þarf í gegnum hana og stundum getur komið loft inn og þá geta lömbin ekki 

sogið. En þeim finnst stærri fóstran samt virka betur fyrir stóru lömbin. Ef það vantar mjólk þá 
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eyðileggja lömbin tútturnar, þau standa þversum á tútturnar og naga þær. Oft eru þau ekki að 

leyfa hinum lömbunum að komast að heldur hanga bara á túttunum en eru ekki að reyna að fá 

mjólk. 

Þau hættu fyrr að gefa lömbunum árið 2021 heldur en þau höfðu gert undanfarin ár en var það 

vegna fjölda þeirra og þeirrar vinnu sem fór í að fóðra lömbin. Þeim fannst ganga betur með 

lömbin árið áður en þá voru þeir 60 talsins og héldu vel í hin lömbin á búinu. Meðalvigt 

bónuslambanna haustið 2021 var lægri en meðalvigt búsins. Bónuslömbin lifðu ágætlega en 

það er ekki alltaf sem þau gera það. Bændunum þykir nauðsynlegt að sprauta aukalömbin með 

bóluefni, og er það sama bóluefni og ærnar fá þar sem oft er til afgangur af því. Ef ekki er gefið 

bóluefni þá fara fallegustu lömbin að drepast, einnig þarf að gefa þeim hníslasóttarlyf. Gefið er 

hníslasóttarlyfið Baycoxine og er það dýrt en samt þessi virði ef það spornar gegn því að lömbin 

fari að drepast í bunkum. 

Ef þetta tvennt er gert þá ætti þetta ekki að vera vandamál. Á þessum bæ gengur ekki annað en 

að gefa þessi lyf, ef ekki þá fara lömbin að fá skitu og þau lömb sem ekki fá skitu fá garnapest 

eða bráðapest og það virðist oft vera flottustu lömbin sem veikjast. Þegar bændurnir voru að 

byrja að vera með bónuslömb þá voru oft mikil vanhöld sem hafa minnkað mikið eftir að byrjað 

var að gefa þessi lyf.  

Lömbin eru til að byrja með við fjárhúsin og var þeim hleypt inn á kvöldin til þess að drekka. 

Þegar það var verið að venja þau af mjólkinni þá fóru lömbin að týnast í lengri og lengri 

göngutúra. Þegar tekin var ákvörðun að hætta að gefa mjólk voru lömbin keyrð burt frá bænum 

og þar fóru þau á flæking. Bændurnir vilja alls ekki þynna mjólkina, þá geta þau fengið skitu 

og drepast. Gefa bara blönduna þangað til ákveðið er að hætta og hætta þá alveg. Í nokkra daga 

fá þeir einu sinni á dag en það er rétt áður en hætt er að gefa þeim. Lömbin fara ekki að bíta þar 

til þau hætta á mjólkinni, svona að einhverju viti. 

Hætt er að gefa lömbunum mjólk eftir vigt. Þegar lömbin eru orðin ca. 8-10 kg, þá er hætt að 

gefa þeim. Eins og áður hefur komið fram þá keyrðu bændurnir lömbunum burt frá bænum 

sumarið 2021 og getur það útskýrt af hverju þau voru léttari en áður en meðalfallþungi 

bónslambanna var 15,5 kg. Það virðist því vera lömbunum til óbóta að keyra þau í burtu. Aldrei 

er gefið lengur en fram í miðjan júní,  hætt er fyrr með stærri lömbin og eru minni lömbin 

kannski 10 dögum lengur. Lömbin komast ekki út fyrr en búið er að hreinsa túnin, ef þau færu 

saman við lambærnar úti þá færi allt í vitleysu. 



9 

 

Haustbeitin er venjulega fóðurkál og tún og byrjar hún í byrjun september. Ef lömbin eru á 

góðri beit þá geta þau stækkað vel. Eins og áður hefur komið fram voru þessi lömb léttari árið 

2021 heldur en þau hafa verið áður og var það vegna þess að þau voru keyrð frá bænum á tún 

þar sem þau voru út haustið, þau fóru ekki á kál. 

Þegar spurt var bændurna hvort þeir myndu vilja gera þetta eitthvað öðruvísi þá myndu þau 

kjósa að hafa engin bónuslömb þar sem vinnan við að ala þessi lömb upp er gífurleg. Eitthvað 

af þessum lömbum hefðu kannski orðið fín lömb undir lambgimbrum en það teppir svo í 

húsunum að vera með 30 tvílembdar lambgimbrar í röð og svo eru alltaf einhverjar lambgimbrar 

sem eyðileggjast og þrílembur sem verða einspena og það kostar líka að þurfa að slátra þeim 

og endurnýja. Tekið er undan þrílembum en það eru samt margar sem ganga með þrjú það er 

frekar tekið undan tvævetlum og yngri kindum. Á búinu hafa eyðileggst alltof margar 

lambgimbrar á því að ganga með tvö lömb. Það kostar tugi þúsunda hver veturgömul ær sem 

eyðileggst og það eru svo mörg góð ár eftir.  

Bónuslömbin voru 15,5 kg, 3 kílóum léttari en restin af lambahópnum. Það voru mörg lömb í 

restina sem voru léttari, sent er í sláturhús í hollum. Oft vilja safnast upp í lokin einhver lélegri 

lömb.  

 

Tafla 1: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið 2021, bær 1 

  Meðal fallþungi, kg. Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 15,5 9,14 6,57 151 dagar 

Önnur lömb 18,7 10,47 7,19 143 dagar 

 

 

Tafla 2: Sýnir kostnað við kaup á lambadufti 2021, bær 1 

Lambaduft Alls, kr. Kostnaður á hvert lamb, kr. 

Pontus 246.000 3.618 
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3.2 Bær 2 
Á bænum voru árið 2021 442 fullorðnar ær og 99 veturgamlar ær. Frjósemi þeirra veturgömlu 

var 1,47 fædd lömb á á. Frjósemi eldri ánna var 2,09 fædd lömb á á . 

Það sést að það hafa verið aðeins afföll en bændunum fannst ekki mikið af lömbum hafa drepist 

á sauðburði. Þegar það er mikið um þrílembdar ær þá verða einhver afföll, því fleiri lömb sem 

ær gengur með því meiri líkur að einhver lömb drepist.  

Ef það þarf að lóga kindum og einnig ef það drepast kindur þegar liðið er á sauðburðinn þá 

verða þeirra lömb bónuslömb. Ef að þrílembur eru með misstór lömb þá er afbrigðilega lambið 

tekið undan, en það er þá ef hún getur ekki gengið með öll þrjú lömbin. Reynt er að venja undir 

allar einlemburnar en þær eru ekki nógu margar þannig að hægt sé að taka undan öllum 

þrílembum. Ef þrílembur mjólka ekki nógu mikið þá er tekið undan þeim lamb, þó lömbin 

hennar séu kannski jafn stór. Ef lambgimbrar mjólka ekki vel þá er tekið undan þeim annað 

lambið. Ef ær eru með skemmd júgur þá ganga þær helst bara með eitt lamb ef þær geta það. 

Það er ekki tekið markvisst undan öllum tvílembdum lambgimbrum eða þrílembdum ám, því 

er eitthvað af lambgimbrum sem ganga með tvö lömb og fullorðnum ám sem ganga með þrjú. 

Því stærri sem lömbin eru þegar þau eru tekin undan því betri bónuslömb verða þau, einnig 

þykja hrútar vera betri bónuslömb. Reynsla bændanna segir að ef lömb eru lítil þegar þau eru 

tekin undan þá verður ekki mikið úr þeim. Bændurnir myndu vilja taka einlembinga undan 

einlemdum ám og láta þá móðurina hafa tvö önnur lömb en sá verkferill hefur ekki verið notaður 

hingað til. Með þeirri aðferð væru komin bónuslömb snemma í sauðburði sem þykir ókostur. 

Yfirleitt eru einlembingar stórir og feitir þannig að þeir myndu henta vel sem bónuslömb.  

Notaðar eru tvær fötufóstrur sem búið er að breyta þannig að mjólkin er köld í stóru fötunni, og 

svo er heitt vatn í hinni. Slöngur liggja frá köldu mjólkinni í heitu vatni og þá hitnar mjólkin í 

leiðinni. Tútturnar eru festar á grind en ekki á fötunni sjálfri og þá er líka hægt að bæta við fleiri 

túttum. Bændunum líkaði ekki við að hafa föturnar eins og þær eiga upprunalega að vera þar 

sem mjólkin er alltaf heit, þá súrnaði hún fljótt og þrífa þurfti fötuna nærri tvisvar sinnum á dag. 

Bændurnir fundu mikinn mun á að breyta fötufóstrunum, slöngurnar eru þrifnar með því að 

renna í gegnum þær heitu vatni og ef eitthvað festist í þeim er hægt að renna slöngunni á milli 

fingranna og þá losnar stíflan. Þar sem tútturnar eru ekki á fötunni heldur festar á grind, þá var 

sagað til rúlluplast hólk og hann settur utan um tútturnar. Þá ná lömbin ekki að eyðileggja 

tútturnar með jöxlunum og eftir að þetta var gert þá entust sömu tútturnar allan tímann. En passa 

þarf að hólkurinn sé ekki of langur þannig að lömbin meiði sig ekki við að sjúga. 



11 

 

Áður en plast hólkar voru settir utan um tútturnar þá þurfti næstum að skipta um túttur tvisvar 

sinnum á dag og er kostnaðurinn við það fljótur að safnast upp. Þar sem hitarinn sem fylgir 

fötufóstrunum hélt vatninu ekki nógu heitu þá er notað fiskibúra hitara til þess að hita mjólkina.  

Ef þau lömbin eru ekki nógu dugleg á fóstrunni þá fá þau pela og síðan eru líka einhver lömb 

sem eru bónuslömb af því þau eru léleg eða veik og þá drekka þau ekki úr fóstru og þarf að gefa 

pela en það eru fáein lömb. 

Ef bónuslömbin eru stór og snemmfædd þá er hætt að gefa þeim  mjólk um 20. júní, þá eru þau 

tínd af fóstrunni. Þau sem eftir eru, eru viku lengur en aldrei er gefið lengur en mánaðar mót 

júní/júlí. Bændunum finnst það vera þeim til skaða að vera lengur, fara ekki að bíta gras að viti. 

Notað er Denkamilk Capri-Ovi lambaduft, notað var áður Pontus en það duft er mun dýrara. 

Bændunum finnst Denkamilk blandast mun betur, sérstaklega þegar notuð er fóstra. Gefnir eru 

lambakögglar frá Líflandi, byrjað er að gefa þeim snemma en bændunum finnst lömbin ekki éta 

þá í fyrstu, svo fara þau allt í einu að éta þá. Lömbin hafa alltaf hey og er það þá há, eða sú rúlla 

sem er inni. Lömbin fara samt ekki fara að éta heyið fyrr en þau eru orðin stærri. 

Eftir að lömbin hætta á mjólk þá eru þau sett út fyrir framan fjárhúsin og þar eru tún allt í kring, 

einnig hafa þau fengið hey í neti. Á bænum er ekki kál þannig að lömbin eru á þessum túnum 

yfir sumarið og um haustið þar til þeim er slátrað.  

Öll bónuslömbin eru bólusett tvisvar sinnum og er það fyrst í byrjun júní og svo aftur viku 

seinna og er það blandað bóluefni við lambablóðsótt, garnapest og bráðapest. Áður fyrr þegar 

ekki var bólusett lömbin þá var eitt og eitt lamb að drepast. Ekki eru gefin hníslasóttarlyf né 

ormalyf en ef upp kemur skita þá er hún meðhöndluð á viðeigandi hátt.  

Bændurnir myndu vilja skipuleggja það þannig að taka einlembingana undan og lenda ekki í 

því að þurfa að taka minnstu þrílembingana þegar komið er undir lok maí, ef móðirin þarf að 

fara út og einn þrílembingurinn hefur ekki í við systkini sín. Myndu bændurnir þá vilja vera 

búin að taka stærri lömb og venja þá minni lömb undir fósturmæður en þá aftur á móti eru 

komin lömb á fóstru snemma í maí sem þykir ókostur. Bændurnir myndu vilja geta gert betur 

við lömbin yfir sumarið, ef kál væri á bænum þá væru þessi lömb kannski þyngri en þá er 

spurning hvort það sé hagstætt. Bændurnir hafa hugsað að skipta bónuslömbunum upp í hópa 

eftir stærð, en þau hafa öll verið saman hingað til. Bændurnir ætluðu að setja lömbin út eftir 

vigt og var þá viðmiðið 15 kg en það komst ekki í verk. Þó það sé mikið verk að vera með 

bónuslömb þá er það samt partur af því að hlífa ánum. Á bænum er mikil frjósemi og það fylgir 

því að vera með einhver bónuslömb. 
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Slátrað var um miðjan september 824 lömbum. Meðalfallþungi þeirra var 18,7 kg, gerðin var 

10,66, fitan var 6,34 og var meðalslátur aldur 123,5 dagar. Sláturupplýsingar bónuslambanna 

má einnig sjá á eftirfarandi töflu. 

 

Tafla 3: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið 2021, bær 2 

  Meðal fallþungi, kg. Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 14,2 7,8 4,3 123 dagar 

Önnur lömb 18,7 10,66 6,34 123,5 dagar 

 

3.3 Bær 3 
Á bænum voru um 520 ær árið 2021 og frjósemin 2,13 fædd lömb á fullorðna á, en hefur það 

verið að rokka á milli 2,07 og 2,15. Fædd lömb á hverja veturgamla á voru 1,48.  

Bændurnir hafa um 15 ára reynslu af bónuslömbum og hafa aldrei verið með færri en 25 

bónuslömb og hafa verið með allt að 70 stykki. Árið 2021 voru 37 bónuslömb sem fóru í 

sláturhús. 

Á bænum er mikið um fleirlembur og reynt er að taka einlembinga undan, bændunum þykir 

þeir vaxa hratt. Reynt er að gera þau lömb að bónuslömbum sem yrðu ekki líflömb, þannig er 

minna tap. Bónuslömbin ganga undir mæðrum sínum í 1-3 daga til þess að fá brodd en það fer 

eftir aðstæðum hversu lengi. Í hlöðunni er lambabanki þar sem byrjað er að gefa lömbunum 

fyrsta daginn, sum lömb læra aldrei að drekka og er þá reynt að þau að venja þau lömb undir 

fósturmæður. Tekið er markvisst einlembinga undan og er þá vanið tvö ný lömb undir 

einlembuna. Öll þrjú lömbin ganga þá undir einlembunni fyrstu dagana en þegar lömbin þurfa 

að fara að bæta á sig þá er einlembingurinn tekinn frá. Bændurnir hafa stundum verið að taka 

stærsta þrílembinginn undan þrílembdum ám en það gæti verið lamb sem líklegt er til ásetnings, 

þannig reynt er að velja bónuslömb sem ekki verða sett á. 

Sauðburðurinn á bænum byrjar um mánaðarmót apríl/maí og er hann búinn um 20 maí. Fyrst 

eftir að lömbin eru sett í lambabankann þá hafa þau alltaf aðgengi að mjólk. En þegar lömbin 

eru farin að vera dugleg að drekka þá færast þau í aðra stíu þar sem þau fá tvisvar sinnum að 

drekka á dag restina af maí. Í júní er gefið mjólk einu sinni á dag og þá geta lömbin líka farið 

út en hafa frjálsan aðgang að hlöðunni. Lömbunum er skipt upp í hópa  eftir þunga. Stóru lömbin 

eru sér og fá sjaldnar mjólk en minni lömbin, þessi minni hafa aðgang að mjólk allan 
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sólarhringinn. Bændurnir hafa lömbin í  3-4 hólfum, nýju lömbin eru í fyrsta hólfinu og svo 

færast þau á milli hólfa eftir þunga og reynslu.  

Bændunum finnst mikilvægast að hafa duftið sem feitast, fyrstu árin fluttu bændurnir inn duft, 

en í dag blanda þau saman Pontus og Sprayfo og er það keypt af söluaðilum á Íslandi. Í Pontus 

lambaduftinu er sítrónusýra sem spornar gegn því að mjólkin súrni. Það fer engin mjólk 

lambamjólk á bænum til spillis. Þau hafa ekki verið með lambafóstrur þar sem þeim finnst það 

vera of mikill kostnaður. Það er skoðun bændanna að lömbin drekki yfir sig ef þau eru á fóstru. 

Á bænum er notað túttufötur til mjólkurfóðrunar og virkar það vel þar sem það er alltaf einhver 

mannskapur í fjárhúsunum í maí og fram í júní. Þegar farið er að gefa einu sinni á dag í júní þá 

eru föturnar fjarlægðar þegar lömbin eru búin að drekka, þannig ef það er einhver afgangur af 

mjólk þá er hægt að nýta það í næstu gjöf. Gefnir eru lambakögglar en ekki markvisst og þykir 

bændunum lömbin ekki vera að sækjast mikið í þá. Betra finnst bændunum að hafa frekar fína 

beit og hey en heyið þarf að vera frekar þurrt, ekki blautt og sterkt. Lömbin hafa strax aðgang 

að heyi og byrja þau mjög fljótlega að narta í það. Bændurnir gerðu einu sinni tilraun þegar það 

voru um 50 bónuslömb eitt árið. Skorið var ofan af röri og mjólkinni hellt þar í. Sú aðferð var 

erfið í þrifum og einhver lömb lærðu ekki að drekka. En það er líka mikilvægt að hafa þrifin 

auðveld.  

Þegar bændurnir voru að byrja með bónuslömb þá var gerð athugun á því hvenær það var hægt 

að hætta að gefa lömbunum mjólk. Byrjað var á 8 kg en gekk það ekki vel því lömbin fóru að 

drepast. Ef hætt var að gefa mjólk þegar þau náðu 9 kg þá var um helmingur lambanna sem lifði 

en hinn helmingurinn varð frekar smár. Í dag eru bændurnir með 12 kg viðmið sem þeim þykir 

nokkuð öruggt. Ef lömbin ná 12 kg þegar þau hætta að gefa þeim þá spjara þau sig vel. Þau 

vigta lömbin nokkrum sinnum og þau lömb sem eru orðin 12 kg eru keyrð á sumarkál. Síðan 

eru lömbin vigtuð á um tveggja vikna millibili þangað til öll lömbin hafa náð 12 kg. Venjulega 

er hætt að gefa mjólk um miðjan júní en það geta verið einstaka lömb sem eru að fá mjólk 

lengur. Ef eitt til tvö lömb eru eftir sem eru kannski 10 kg þá fara þau út með hinum. 

Lömbin byrja að fara út þegar féð er farið af túnum við fjárhúsin. Þá byrja þau að éta arfa og 

gras við húsin og færa sig svo alltaf fjær og fjær. Bændurnir hafa haft eitt forystulamb með 

bónulömbunum sem hefur leitt þau upp á tún. Þegar lömbin fara út í júní þá fá þau mjólk einu 

sinni á dag. Mjólkin er ekki þynnt en gefið er minna magn af henni og kalt vatn með. Á þessum 

tíma eru einhver lömb orðin 12 kíló og þá er þeim keyrt annað. Lömbin eru á þessum sömu 

ábornu túnum út sumarið og haustið en komast einnig í fjölbreyttari beit. Síðan koma þau heim 

með öllum lömbunum á haustin. Það er alltaf rúmur þriðjungur bónuslambanna sem fer beint í 
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sláturhús á haustin, þau þurfa ekki bötun. Á bænum er kálstykki sem minni lömb búsins fara á 

á haustin í þrjár til fjórar vikur. Það er alls ekki stór hluti af lömbum búsins sem fer á kál.  

Ef það vorar illa þá er gefið bónuslömbunum hníslasóttarlyf en bændunum finnst gott að 

bólusetja lömbin með Íslenska fjölvirka bóluefninu gegn garnapest. Lömbunum er ekki gefið 

ormalyf. Lömbin fá 1 ml af bóluefni tvisvar sinnum en lömbin taka ekki við mótefnunum í 

bóluefninu þar til þau eru 2-3 vikna gömul. Ef gefið er hníslasóttarlyf þá er það 3ml einu sinni 

en það fer eftir því hvernig vorið er.  

Bónuslömbin á bænum eru oftast 16-17 kg í meðalfallþunga. Það eru hlutfallslega meiri afföll 

af þessum lömbum heldur en hinum lömbunum á búinu og er það líklegast vegna garnapestar 

eða einhvers annars, en það minnkaði þegar farið var að bólusetja.  

Fallþunginn haustið 2021 var 18,5 kíló og er það hærra en hefur verið. Bændurnir hafa alltaf 

reiknað það þannig að bónuslömbin hafa borgað duftið. Farið var að auka frjósemina á búinu 

þar sem óhagkvæmt er að ær gangi með eitt lamb en með aukinni frjósemi fylgja bónuslömb 

svo það þarf að passa að auka ekki frjósemina um of, en í  þessari hjörð er frjósemisgen. 

Það fyrirkomulag sem bændurnir eru með í dag gengur vel. Þetta var erfitt fyrst en núna er 

komið gott kerfi sem virkar vel. Passa þarf að taka lömbin ekki of seint undan, og eru bændurnir 

farnir að sjá vel hvaða lömb eru líklega ekki að fara að læra að drekka og þá eru þau vanin undir 

fósturmæður. Þá er ekki óþarfa vesen í lambabankanum. Það er í rútínu bændanna að blanda 

mjólk, bara eins og það þarf að gefa kvölds og morgna. Gott er að hafa sömu manneskju sem 

blandar mjólkina svo hún sé alltaf eins, allavega að gefa alltaf rétta blöndu. Það skiptir máli að 

losna við lömbin einhvern tímann í júní og vera með sláturhæf lömb um haustið. Tryggja það 

að allar ær sem geta gengið með tvö lömb geri það.   

 

Tafla 4: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið 2021, bær 3 

  Meðal fallþungi, kg. Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 16,3 8,97 6,02 144 dagar 

Önnur lömb 18,6 10,1 6,85 145 dagar 
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3.4 Bær 4 
Á bænum voru um 500 fullorðnar ær árið 2021 þar sem fædd lömb eftir hverja á voru 2,18. 

Veturgömlu ærnar voru um 100 talsins og voru fædd lömb eftir hverja veturgamla á 1,64. 

Fyrst og fremst verða þrílembingar undan lambgimbrum bónuslömb, og þá minnsta lambið. 

Hætt er að taka stærstu lömbin undan og eru því alltaf minnstu lömbin tekin undan, hvort sem 

þau eru þrílembingar, fjórlembingar eða fimmlembingar. Minnstu lömbin eru tekin og þau fara 

beint á fóstruna. Ánum er leyft að kara lömbin og yfirleitt eru ærnar mjólkaðar aðeins. Þau lömb 

sem fara á fóstruna eru yfirleitt lítil lömb en einnig lömb sem eru dösuð eftir burð og koma 

kannski afturfóta, líflítil og ekki er víst hvort þau lifi. Vanið hefur þá verið annað lamb undir 

móðurina. Þau lömb þurfa oftast að vera í hita og lenda yfirleitt á fóstrunni.  

Á bænum eru tvær fötufóstrur og einnig er til Heatwave fóstra, en hún hefur ekki verið notuð 

síðastliðin ár þar sem lömbin þurfa svo mikið sog og kraft, þau nenna því ekki og gefast upp. 

Fyrst eru túttuföturnar eins og þær eiga að vera upprunalega þegar lömbin eru lítil, svo var 

breytt fötufóstru þannig að tútturnar á grind og fatan er fyrir utan stíuna. Á bænum eru oftast 

mörg bónuslömb þannig að það þarf að fylla oft á mjólkina og þrífa og yfirleitt verður mjólkin 

ekki súr. Gott er að hafa fóstruna sjálfa fyrir utan stíuna þar sem þá er auðveldara að þrífa hana 

og fylla á, ekki þarf að fara ofan í til lambanna. Einnig hafa bændurnir verið með heimatilbúna 

fóstru sem þau hafa notað í neyð. Smíðaður var kassi og settar voru á hann túttur. Frá túttunum 

eru slöngur í kaffibrúsa með mjólk. Þetta er notað í neyð á nóttunni fyrir grey eða léleg lömb 

þar sem þau geta bjargað sér og ef þau ná sér þá fara þau til hinna lambanna á fóstruna.  

Lömbin fá aðeins af lambakögglum en gerð voru þau mistök vorið 2021 að þeim var gefið 

kraftblöndu sem ætluð er ánum, það var ekki búið að kaupa lambaköggla. Sett var kraftblönduna 

í stokk og gefið var lítið fyrst og síðan var aukið gjöfina. Eftir það drapst stór og flottur 

þrílembingur. Líklega hefur hefur hann lent í því að fá allt of mikið prótein og hann blés upp. 

Hann hefur því étið og étið þar til hann loks drapst. Þegar bændurnir ræddu við aðra um þetta 

þá var einn bóndi með reynslu af því sama. Hafði gefið ærblöndu og þeir fóru að drepast eftir 

það þrátt fyrir að hafa fengið öll helstu lyf, þetta er eitthvað sem þarf að varast. Það er í lagi að 

gefa smá ærblöndu saman við lambaköggla, það hafa bændurnir venjulega gert.  

Lömbin fá alltaf gott hey, eða besta heyið sem í boði er. Lömbin hafa frjálsan aðgang að heyinu 

og er það í neti eða fötu. Einnig hafa lömbin alltaf aðgang að vatni. Lömbunum er skipt upp í 

þrjá hópa; yngsta stig, miðstig og efsta sig.  
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Lömbin eru í 7-8 vikur á fóstrunni og þau lömb sem koma fyrst eru heppin því þau eru lengst. 

Yfirleit hefur verið hætt að gefa mjólk í lok júní.  Notað er lambaduftið Pontus en þegar styttist 

í að hætt verði að gefa þeim þá er notað Denkamilk lambaduftið en lömbin drekka það ekki eins 

vel. 

Þegar lömbin hætta á fóstrunni í lok júní þá fara þau á túnbeit og er þá yfirleitt fyrri sláttur 

búinn. Lömbin eru sett á kál og há og eru þau þar fram á haustið, hafa einnig aðgang að úthaga. 

Slátrað er lömbunum frá 20.september til 3. október en haustið 2021 fór slatti af 

bónuslömbunum í fyrstu slátrun. Alltaf einhver þeirra sem fara seinast.  

Lömbin fá bóluefni (Tribovax) og ormalyf áður en þau fara út og Selen í munn. Ekki hefur verð  

gefið hníslasóttarlyf en keyptu bændurnir það núna fyrir vorið 2022.  

Bændunum finnst alltaf vera mesta lífið í lömbunum undan lambgimbrunum, þau eru dugleg 

að læra á tútturnar og það er kraftur í þeim, sama hvort þau séu lítil eða stór og eru þau betri en 

þrílembingar. Bændurnir gerðu það einu sinni að taka alltaf einlembinga undan og höfðu þá 

sem bónuslömb en svo var því hætt þar sem þeir fóru að drepast og fannst bændunum það ekki 

borga sig. Reynt er í dag að setja annan einlembing undir einlembdar ær og þá tvö minni undir 

hina ána, eða þá á sem mjólkar minna. Ef tvílembd lambgimbur ber þá eru hennar lömb tekin 

og sett undir einlembu sem er að bera. Þá fær einlemban lömb lambgimbrarinnar, það er að 

virka mjög vel. Bændurnir myndu vilja hafa aðeins minni frjósemi eða þá einhverja betri fóstru.  

Slátrað var þrjátíu og átta bónuslömbum haustið 2021 og sést hvernig þeir komu út í töflu ? 

 

 

Tafla 5: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið 2021, bær 4 

 
 Meðal fallþungi, kg Meðal vöðvi Meðal fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb  18,2 11 7 138 dagar 

Önnur lömb  19,4 11,7 7,4 137 dagar 

 

 

Tafla 6: Kostnaður við kaup á lambaduft 2021, bær 4 

Lambaduft Verð stk., kr. Alls, kr. Kostnaður á hvert lamb, kr. 

Pontus 23.852 262.378 6.904 
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3.5 Bær 5 
Á bænum voru árið 2021 um 160 fullorðnar ær og um 50 veturgamlar ær. Frjósemi fullorðnu 

ánna var 2,18 fædd lömb á á. Frjósemi veturgömlu ánna var 1,45 lömb fædd lömb á hverja á.  

Helst er tekið hrúta undan og þá stærsta hrútinn eða stærra lambið ef það er eitt sem er eitthvað  

stærra. Reynt er að hafa þau lömb sem verða eftir hjá ánni sem líkust og gengur það fyrir að 

taka undan hrúta. Ef velja þarf á milli gimbra þá er oft stærri gimbrin tekin. Lömbin voru undir 

mæðrum sínum eins mögulega lengi árið og þau gátu árið 2021 eða í nokkra daga. Þrílemburnar 

voru þannig með þrjú lömb í nokkra daga og veturgömlu með tvö eins lengi og þær réðu við 

það. Það voru yfirleitt um 3-4 dagar sem lömbin voru hjá mæðrum sínum. Það gat stytt dvöl 

þeirra hjá mæðrum sínum ef það var plássleysi eða eitthvað annað sem ýtti á að taka þyrfti 

undan þeim lamb. Reynt er að venja undir allar ær þannig að allar ær fari út með tvö lömb. Það 

er hægt að telja á fingrum annarrar handar hversu margar ær fóru út með eitt lamb árið 2021, 

var það þá vegna þess að þær voru einspena eða lélegar og réðu ekki við meira en eitt lamb. 

Bónuslömbin voru árið 2021 nánast öll þrílembingar eða tvílembingar undan veturgömlum ám.  

Bændunum hefur gengið vel að venja undir ær þannig að ef það er einlembd ær og tvílembd 

veturgömul á að bera þá hika þau ekki við að skipta þar á milli. Einstaka sinnum hafa ær verið 

gerðar þrílembdar ef haldið var að eitt lambið hennar myndi ekki lifa og bættu þá við þriðja 

lambinu. En lambið lifði og það endaði þannig að tekið var hennar eigin lamb frá henni þar sem 

það var minna en hin tvö lömbin, hin lömbin pössuðu betur saman. Það er bændunum mikilvægt 

að hafa lömbin sem ganga undir ánum sem líkust. 

Bændurnir fjárfestu í Heatwave fóstru eftir fósturtalninguna veturinn 2021 þegar þau sáu fram 

á að bónuslömbin yrðu nokkuð mörg. Mikil vinna er við að þrífa hana daglega og betra hefði 

verið að vera með góðan tank til að blanda í eða vera með eitthvað sem blandar sjálfkrafa 

varðandi þrifin og þurfa það bara að þrífa hana en fóstran virkar vel og mun hún verða notuð 

aftur. Lömbin voru í tveimur hópum, þau sem byrjuðu voru saman og svo voru hin sem bættust 

við seinna saman. Lömbin voru mismiklir klaufar við að drekka þannig kannski hefði mátt vera 

með þau í fleiri hópum en þar sem fóstran var staðsett var það ekki hægt. Bónuslömbin fengu 

gott hey þegar þau voru inni en þau átu það ekki af viti, voru meira í því að liggja í því. 

Bónuslömbin fengu mjólk eins lengi og stóð á lambamjólkurpokanum en það eru átta vikur, 

notað var Sprayfo lambaduft frá Líflandi. Byrjað var að gefa lömbunum mjólk í byrjun maí og 

hætt var að gefa í byrjun júlí. Fyrsti hópurinn af bónuslömbum var tekinn um 5. maí og þá var 

byrjað að gefa þeim. Lömbin fóru að fara út í byrjun júní og fengu lambaköggla með en þó ekki 

markvisst. Lömbin höfðu aðgang að mjólk inni og gátu farið út eins og þau vildu. Lömbin voru 
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á nýrækt um sumarið og höfðu aðgang að henni á meðan hún var slegin og heyjuð. Hleypt var 

bónuslömbunum á kál í byrjun ágústs og höfðu lömbin aðgang að nýræktinni áfram. Þegar öll 

lömb búsins koma heim í september þá hafa þau nýrækt, kál og öll tún í boði. 

Bónuslömbin fengu töflu við slefsýki eftir að þau fæddust og svo í byrjun júlí fengu þau 

ormalyf, hníslalyf og blandað bóluefni að ráðum dýralæknis. Bónuslömbin fengu orf árið 2021 

en orf eru bólur í kringum munn svæðið sem getur smitast á milli lamba. Ekki hafði áður komið 

upp orf á bænum.  

Bændurnir vilja horfa á þetta þannig að þau eru að sæða margar ær og vilja setja þær á fjall og 

fá heim fallega sæðinga. Lömbin komu vel út haustið 2021 sem hefði kannski ekki verið eins 

gott ef þau hefðu látið ærnar ganga með þrjú lömb. Árið 2021 var frumraun bændanna að vera 

með mörg bónuslömb og komu þau mjög vel út, þakka má grænfóðurbeitinni en lömbin 

þyngdust mikið á þeim tíma. Öllum lömbum er slátrað nánast sama dag og fæðast þau öll í maí 

þannig að þau verða jafngömul. 28 bónuslömb skiluðu sér í sláturhús. 

Það hefði mátt skipta bónuslömbunum upp í fleiri hópa því þau voru það mörg. En þegar líða 

fer á sauðburð er mikið að gera og þá verður erfiðara að sinna þessum lömbum, finna pláss fyrir 

þau og þess háttar. Útkoman árið 2021 var mjög fín þannig bændurnir myndu ekki breyta öðru 

mikið. 

Áætluð var að lambaduftið hafi kostað um 150.000 krónur og Heatwave fóstran kostaði 150.000 

krónur svo að bónuslömbin borguðu það upp samkvæmt útreikningum. 

  

 Tafla 7: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið  2021, bær 5 

 
Meðal fallþungi, kg Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 18,3 11,6 7,4 140 dagar 

Önnur lömb 19,7 12 7,1 162 dagar 

 

 

Tafla 8: Fallþungi hrúta og gimbra  borinn saman, bær 5 

 
Meðalfallþungi, kg 

Bónuslömb, öll 18,3 

Hrútar, 19 stk. 18,9 

Gimbrar, 9 stk. 17 
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Tafla 9: Sýnir kostnað við kaup á lambadufti 2021, bær 5 

Lambaduft Alls, kr. Kostnaður á hvert lamb, kr. 

Sprayfo 150.000 3.947 

 

 

3.6 Bær 6 
 

Á bænum voru árið 2021 um 570 fullorðnar ær og 100 veturgamlar ær. Fædd lömb á hverja 

veturgamla á voru 1,03 lömb og 1,90 fædd lömb á hverja fullorðna á. 

Þau lömb sem verða bónuslömb eru þrílembingar og einlembingar og skiptist það nokkurn 

veginn til helminga. Sett eru tvö ný lömb undir einlembu og tekið er hennar lamb undan. 

Bændurnir fóru að gera það eftir að hafa heyrt það frá öðrum bónda. En þar sem mikið var um 

að fósturtalningin var að klikka þá var sú aðferð minna notuð. Það ár sem tekið var markvisst 

einlembinga undan komu bónuslömbin mjög vel út. Lömbin ganga undir ánum í einhverja daga 

svo þau fái nóg af broddi þannig að einlemba gengur oft með þrjú lömb í nokkra daga þar til 

það þarf að bæta á lömbin eða setja ána út, þá er einlembingurinn tekinn undan. Sá tími sem 

ærin gengur með öll þrjú lömbin getur verið vika og niður í tvo daga, en ekki minna en tveir 

dagar. Mikilvægt er að taka lömbin ekki of seint undan, um leið og bæta þarf á þau þarf að taka 

þau undan. Fæddir einlembingar og stór lömb spjara sig best sem bónuslömb og sjá bændurnir 

ekki mun milli kynjanna. 

Lömbunum er skipt upp á fóstruna þar sem það eru tvær túttur hjá minni lömbunum og tvær hjá 

stærri lömbunum og það gerði mikið fyrir þau. Stóru lömbin voru gjörn á að aféta þessi minni. 

Það náðist góð rútína með bónuslömbin vorið 2021, það var ekki skita og hefur það væntanlega 

eitthvað með það að gera að þau fá nóg af brodd fyrstu dagana. Það eru að bætast við lömb á 

fóstruna allan maí en þegar þeim er skipt í tvennt er það í lok maí. 

Notað er Denkamilk Capri- ovi lambaduft eftir ráðleggingum frá bónda sem var búinn að prófa 

margar tegundir af dufti og fannst þeim bónda það best. Blandað er allt að 40 lítra í einu og 

hefur það ekki gerst að mjólkin súrni. Á bænum er Heatwave fóstra og fylgja henni mikil þrif. 

Það sem felst í daglegum þrifum á henni er að renna heitu vatni í gegnum hana og það virkar 

vel en einu sinni gerðast það að hún stíflaðist illa og tók það tvo daga að losa stífluna. Eftir það 

var það algjör regla að þrífa hana daglega með því að renna heitu vatni í gegnum hana. Það er 
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auðvelt verk miðað við það sem þarf að gera þegar það stíflast. En heilt yfir líkar bændunum 

mjög vel við Heatwave fóstruna.  

Lömbin fá hey þegar þau eru farin að drekka vel mjólk og er það þá há. Þau fá pela áður en þau 

fara á fóstruna en samt er reynt að sleppa því þar sem þau eru lengri tíma að læra á fóstruna ef 

þau venjast pelanum. Þau þurfa að hafa meira fyrir því að sjúga í fóstrunni. Um leið og það eru 

komin fleiri en tvö til þrjú lömb þá er fóstran sett upp. Lömbin hafa alltaf aðgang að vatni og 

fá einnig fóðurbæti, þann sama og ærnar fá. Ekkert bónuslamb drapst á húsi þetta árið. 

Bónuslömbin hafa alltaf aðgang að mjólk og hún verður aldrei búin. Um leið og bónuslömbin 

voru orðin ein eftir í húsunum þá fengu þau nýtt gras sem var reitt úti fyrir þau en ekki er aðstaða 

til þess að hleypa lömbunum út í kringum fjárhúsin. Lömbin voru því alveg inni þar til hætt var 

að gefa þeim. Bændurnir tóku eftir því að lömbin drukku mikið vatn þegar þau voru dugleg að 

éta fóðurbæti. Bónuslömbin voru 22 talsins vorið 2021 og keyptir voru alls níu lambaduftspokar 

en þá kostaði pokinn 11.000kr. Mjólkin var blönduð aðeins þynnri um viku áður en lömbin fóru 

út og urðu bændurnir ekki varir við heilsufarsbreytingar. Lömbin eru orðin stór og eru búin að 

vera að fá vatn, hey og fóðurbæti þegar byrjað er að þynna mjólkurblönduna. 

Bónuslömbunum er gefið ormalyf áður en þau fara út og einnig er þeim gefin lambatafla þegar 

mörg lömb eru komin saman. Var það gert svo að sýkt lamb myndi ekki smita frá sér. Ekkert 

bónuslamb fékk skitu vorið 2021.  

Lömbunum var hleypt út í hollum, þau stærri fóru út fyrst en ekki eftir vigt. Fyrri lambahópurinn 

fór út um 17. júní og seinasti hópurinn fór út 10. júlí. Lömbin fara ekkert út fyrr en þau hætta á 

fóstrunni.  

Bónuslömbin fá yfirleitt ekkert sérstakt yfirlæti yfir sumarið. Þau eru keyrð burt frá bænum í 

úthaga og eru þar til hausts, svo koma þau heim í heimalandasmöluninni seinni partinn í 

september. Þá fara bónuslömbin ásamt öðrum lömbum á tún, en lömbin hafa ekki aðgang að 

fóðurkáli. Lömbin eru í mesta lagi í tvær vikur á túnbeit um haustið og fara svo 8.-10. október 

í sláturhús. Það komu ekki öll 22 bónuslömbin heim um haustið, eitthvað að smærri lömbunum 

sem skiluðu sér ekki.  

Bændunum  myndi finnast gott að getað beitt bónuslömbunum á fóðurkál. Bændurnir myndu 

vilja getað hleypt þeim út á meðan þau eru á fóstru, í dag gætu lömbin farið út í rétt við fjárhúsin 

en þar er ekkert til að bíta. Fróðlegt að vita hvort það myndi breyta einhverju. Bændurnir myndu 

vilja skipta bónuslömbunum meira upp, hafa færri saman í hólfi. Þegar þau eru orðin ein í 
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húsunum væri það auðvelt. Það sást strax mun á lömbunum þegar bændurnir skiptu þeim í 

tvennt. Lömbunum er slátrað nánast beint af fjalli, fara ekki á nýrækt og eru ekki bötuð á káli 

og eru því heldur léttari en önnur lömb búsins sem ganga undir mæðrum sínum eða 

fósturmæðrum.  

Af þeim 22 bónuslömbum sem fóru á fjall voru þrjú sem skiluðu sér ekki, önnur þrjú voru sett 

á sem smálömb og eitt var í ásetningshóp. Fimmtán bónuslömb fóru í sláturhús og sjá má 

sláturupplýsingar búsins árið 2021 í töflu nr? 

Tafla 10: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið  2021, bær 6 

  Meðal fallþungi, kg Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 13,1 7 5,1 140 dagar 

Önnur lömb 18,7 9,95 6,9 139 dagar 

 

Tafla 11: Sýnir kostnað við kaup á lambadufti 2021, bær 6 

Lambaduft Alls, kr. Kostnaður á hvert lamb, kr.  
Denkamilk 

Capri-Ovi 
110.000 7.300 

 
 

3.7 Bær 7 
Fjárfjöldi þessa bús var árið 2021 400 fullorðnar ær og 100 veturgamlar ær. Frjósemin var 2 

lömb fædd á hverja fullorðna á og 1,5 fædd lömb á hverja veturgamla á.  

Ef óskastaðan er að láta ærnar ganga með þrjú lömb og lambgimbrar með lömb, þá eru um 100-

150 lömb á ári sem tekin yrðu undan og eru flest lömbin vanin undir einlembur eða ær sem 

missa lömb. En það eru samt alltaf einhver sem ganga af og það er spurning um hvaða stefna 

er tekin í því í sambandi við að velja bónuslömb. Besti árangurinn á bænum hingað til var árið 

2021 og er þó nokkuð stór þáttur í því allt ferlið með að venja undir. Reynt er að láta allar 

fullorðnar ær helst ganga með tvö lömb og veturgömlu ærnar með eitt lamb.  

Frjósemin á bænum hefur farið vaxandi með árunum og reyna bændurnir, eins og flestir, að 

venja undir eins mikið og mögulegt er. Ær hafa farið illa út úr því að ganga með þrjú lömb sum 

vorin. Þær hafa fengið sár á spena og júgurbólgu, lambgimbrarnar ekki síður. Þá fóru bændurnir 

í öfga eftir að hafa keypt fóstruna fyrir fjórum árum síðan og tóku ákvörðun um að engar ær 

myndu ganga með þrjú lömb og að engar veturgamlar ær myndu ganga með tvö lömb. 

Bændurnir vildu sjá hvað kæmi út úr því og það árið enduðu urðu bónuslömbin um 40 talsins. 

Það þótti athyglisvert en allt of dýrt þar sem lambaduftið kostar sitt. 
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Bændurnir fóru að hugsa þetta fyrirkomulag betur og hefur það verið þannig undanfarin tvö ár 

að valið hefur verið sérstaklega þær ær sem þola að ganga með þrjú lömb og einstaka 

lambgimbrar fá að ganga með tvö lömb, kannski tvær til fjórar lambgimbrar ár hvert. 

Þrílemburnar sem ganga með þrjú lömb eru um tíu til tuttugu talsins ár hvert. Bændurnir hafa 

undanfarin ár tekið undan ám þegar þær eru settar á heiði, í stað þess að taka strax undan ánum 

og setja á fóstru. Í þeim tilfellum eru lömbin orðin um fimm vikna gömul þegar þau eru tekin 

undan og eru þau þá heima við og enda oft í hópnum með bónuslömbunum en þá eru þau hætt 

á fóstrunni. Lömbin sem tekin eru undan fimm vikna fara sem sagt aldrei á fóstruna. Þetta hefur 

þýtt að á endanum eru um tíu til fimmtán lömb á fóstrunni en það eru kannski mörg lömb sem 

hafa komið við á fóstrunni í einhverju millibilsástandi áður en þau eru síðan vanin undir 

fósturmæður. Þetta hefur verið þróunin síðustu fjögur til fimm árin. Bændunum þykir mjög 

þægilegt að hafa fóstru í stað þess að þurfa að gefa öllum pela og finnst lömbunum líka líða 

betur.  

Yfirleitt er það þannig að stærri lömb spjara sig betur og hrútar þá fremur en gimbrar upp á það 

að enda á fóstrunni. Það er eitthvað sem þarf að huga að, að þau lömb sem enda á fóstrunni séu 

öflug og lík lömb, ekki of mikið af smærri og lélegri lömbum. Einlembings hrútar eru mjög 

góðir sem bónuslömb en það er engin neyð ef það eru einhver minni lömb líka. Þetta tengist því 

hvernig valið er að venja undir, það er ekki sama hvernig lömb veljast saman undir á sem verið 

er að venja undir.  

Til þess að líkurnar séu sem mestar að það heppnist vel að venja undir virðist það skipta miklu 

máli að lömbin séu ekki mjög ólík. Betra er að taka tvö lömb sem ekki eru undan ánni sem verið 

er að venja undir og að þau séu lík, ekki að hún sé með sitt stóra lamb og fái eitthvað lamb sem 

er minna. Það hefur áhrif á það hvaða lömb enda svo á fóstrunni. Ef einlemba ber hjá á bænum 

þá er náð í tvo þrílembinga og þeir settir hjá móðurinni og einlembinginn er settur í sér kar þar 

sem lömbin eru fyrst áður en þau fara á fóstruna, þar fá þau brodd fyrstu dagana. Kannski kemur 

tækifæri til þess að venja þessa einlembinga undir fljótlega eftir burð en þá eru kannski komnir 

fimm einlembingar í karið, yfirleitt enda einhverjir þeirra á fóstrunni. Bændurnir kjósa þessa 

aðferð frekar en að taka litla þrílembinga og setja þá á fóstruna og svo daga þeir upp þar.  

Þar sem þessi háttur er notaður við að venja undir þá veldur það því að það er mikið um 

einlembinga sem enda sem bónuslömb. Lömbin þurfa að vera búin að ná svolitlum þrótti til þess 

að sjúga fóstruna og ekki er sjálfgefið að þau læri strax á fóstruna. Þá er forskot að þau séu 

orðin aðeins stærri, en ekki má bíða of lengi. Af þeim tíu til tólf lömbum sem enda á fóstrunni 

þá getur það verið þannig að það eru sjö til átta einlembings hrútar og restin er alls konar lömb. 
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Oft eru að koma lömb í restina sem bændurnir fá ekki ráðið um hvort þau fari á fóstruna eða 

ekki, það kannski drepst kind eða þrílembur koma í lokin sem ekki ráða við að mjólka eða 

eitthvað slíkt.  

Notað er Sprayfo lambaduftið en mikilvægt er að nota duft sem hannað er fyrir lömb. Bændurnir 

eiga stundum til brodd í frysti en safna líka jafn óðum. Lömbin eru tvískipt á fóstrunni, stóru 

lömbin öðru megin og minni lömbin hinu megin, ný lömb eru með þeim minni. Nýfædd lömb 

fara í kar ásamt mjög litlum lömbum og eru þar undir hitaperu. Bændurnir hafa eins og áður 

segir verið með Heatwave fóstru síðustu árin og fylgjast þarf vel með því að það stíflist ekki í 

henni og þrífa þarf hana á hverjum sólarhring. Blandað er mjólkina í stórri fötu með borvéla 

þeytara. Ganga þarf vel frá einingum fóstrunnar þannig að lömbin nái ekki að toga í slöngurnar 

eða naga þær. Mikið er um að lömbin eyðileggi tútturnar og þarf því að vera til góður lager á 

bænum. Þegar tútturnar eyðileggjast fer að leka úr þeim og þá fer mjólk til spillis. Mikil vinna 

fylgir því að þrífa fóstruna en litið er á fóstruna sem leið til þess að halda lífi og heilsu í sem 

flestum lömbum. 

Lömbin eru fóðruð í fimm til sex vikur á mjólk og fer það eftir því hvernig tíðin er og hvaða 

beit er í boði. Lömbin hafa fengið kjarnfóður aðeins með. Þetta er þannig að fyrst á sauðburði 

eru þau í sérútbúinni stíu í hlöðunni þar sem fóstran er og svo þegar líður aðeins á sauðburðinn 

þá fara þau út í gerði bara til þess að hreyfa sig. Svo fara þau að fá kjarnfóður, reynt er að gera 

það sem fyrst og þá eru þau að fá lambaköggla. Þau éta drjúgt af kögglum en þá er líka atriði 

að draga svolítið úr mjólkinni, ef ætlunin er að fá þau til þess að éta kögglana. Mjólkin er á 

endanum þynnt aðeins og síðan er magnið af henni einnig minnkað þannig að lömbin hafa ekki 

aðgang að mjólk allan daginn. Mikilvægt að hafa nóg vatn og aðgang að fíngerðu og þunnu 

heyi á meðan þau eru inni. Einhvern tímann þegar að sauðburður er langt kominn eða búinn, 

um miðjan júní, fara bónuslömbin út á tún að kroppa eitthvað, þau hafa aðgang að sæmilegu 

hólfi.  

Smám saman verður þetta þannig að það er mjólkin, kjarnfóður og gras og endar svo með því 

að mjólkin er tekin af þeim þegar þau eru um fimm til sex vikna og halda þau áfram að gefa 

þeim kjarnfóður í einhvern tíma en það er misjafnt eftir því hversu snemma það er komin 

virkilega góð beit fyrir þau.  

Bónuslömbin eru útsettari fyrir sjúkdómum heldur en þau lömb sem fara á heiði. Fyrsta árið 

drápust nokkur lömb skyndilega og var það líklega vegna þess að ekki var bólusett. Í dag 

bólusetja þau bónuslömbin tvisvar sinnum, fyrst þegar þau eru um mánaðar gömul og svo aftur 
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einhverju seinna. Þessi lömb eru einnig útsettari fyrir ormaveiki og hníslasótt þannig að þau 

gefa bónuslömbunum ormalyf og hníslalyf. Ef þessi lyf eru gefin þá verða lömbin yfirleitt flott. 

Eitt sumarið fengu lömbin orf og í miklu mæli en það sumar var mjög blautt og smita þau hvert 

annað við að sjúga sömu tútturnar, en þetta gerðist bara þetta eina sumar. Orf eru bólur eða 

vörtur í munnvikum lamba.  

Því fyrr sem bónuslömbin komast á kál því betra en þangað til þurfa þau nokkuð lystuga beit, 

ekki er verra ef það er nýrækt. Reynt er að láta lömbin fara á kál eins snemma og hægt er. Eitt 

árið voru þau komin á kál um miðjan júlí, en annað árið var það um miðjan ágúst og þá var 

árangurinn lakari. Það skiptir máli fyrir þau að vera búin að læra á kjarnfóðrið og að þau hafi  

hafi þokkalega hreina og góða beit. Ef ætlunin er að hafa þau jafn væn og önnur lömb þá þurfa 

þau að komast sem fyrst á grænfóður. Ef lömbin eru á góðu túni þá geta þau orðið næstum því 

eins og meðallambið en ef þau eiga að vera fyllilega sambærileg við hin lömbin þá er vel hægt 

að ná því ef þau komast snemma á kál. Þá gætu þessi lömb verið jafnvel vænni en meðaltalið. 

Slátrað er vænstu lömbunum fyrst og svo eru einhver sem látin eru fara á kál til þess að bata sig 

og það er allur gangur á því í hvorum hópnum bónuslömbin lenda. Þegar best hefur tekist til þá 

hafa bónuslömbin verið mjög væn en svo hafa þau líka verið varla í meðallagi, það fer eftir því 

hvernig sumarið er.  

Ef það væri eitthvað sem bændurnir myndu vilja hafa öðruvísi í þessu ferli þá væri það helst 

ódýrara lambaduft, sem flestir eru örugglega sammála. Bændurnir hafa lært mikið af reynslunni 

og er þessi reynsla þeim mikilvæg. Bændurnir hafa lært af sínum eigin mistökum og einnig 

fengið ráð frá öðrum bændum. Gott hefði verið að vita það sem þau vita í dag þegar þau voru 

að byrja að ala upp bónuslömb. 

Ellefu bónuslömb fóru í sláturhús haustið 2021 og sjást sláturtölur þeirra í eftir farandi töflu. 

 

Tafla 12: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið  2021, bær 7 

  Meðal fallþungi, kg. Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 17,45 8,8 6,36 140 dagar 

Önnur lömb 17,8 9,4 6,4 155 dagar 
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3.8 Bær 8 
 

Á bænum voru árið 2021 um 350 ær og 70 veturgamlar ær. Frjósemi fullorðnu ánna var 2,06 

fædd lömb á á og 1,33 fædd lömb á hverja veturgamla á. 

Vorið 2021 voru 20 bónuslömb sem voru á fóstru. Helst vill bóndinn venja tvo tvílembinga 

undan veturgömlum ám undir einlembu og hafa þá einlembinginn sem bónuslamb en annars er 

tekið stærsta þrílembinginn undan þrílembdum ám og stærra lambið undan tvílembdum 

veturgömlum ám. Tekið er markvisst undan tvílembdum veturgömlum ám. Stórir hrútar spjara 

sig best á fóstru og þá einlembingar. Notað er Pontus lamjólkurduft  fyrstu vikurnar en seinustu 

vikurnar er gefið Denkamilk Capri-ovi. Gefið er mjólk í fjórar til sex vikur, eða þar til lömbin 

eru helst orðin fimmtán kíló á fæti.  

Bónuslömbin hafa aðgang að kraftblöndu mjög snemma en éta þau hana mjög lítið fyrst og svo 

er það misjafnt hversu mikið þau éta hana þegar líður á. Lömbin hafa aðgang að góðu þurru 

heyi allan tímann. Bónuslömbin eru fyrst um sinn á pela en fara eins fljótt og mögulegt er á 

fóstruna. Þegar bónuslömbin voru á milli 40-50 talsins þegar mest var þá var hluti 

bónuslambanna á túttufötu þegar þau urðu eldri, þ.e. þau fengu kalda mjólk eftir því sem leið 

á. Þegar hætt er að gefa lömbunum er þeim sleppt á tún og þar ganga þau til hausts. Á haustin 

er áframhaldandi túnbeit þar til þeim er slátrað, þau hafa ekki aðgang að káli eða öðru grænfóðri.  

Lömbin voru bólusett með fjölvirka bóluefninu Heptavac árið 2021 og var það þegar þau voru 

um mánaðar gömul. Lömbin fengu síðan ormalyf þegar þau fóru út. Þau voru meðhöndluð á 

viðeigandi hátt ef einhverjir heilsubrestir komu upp á. 

Árið 2021 voru bónuslömbin heldur smærri en árin þar á undan og getur það verið vegna þess 

að meira var um að þrílembingar enduðu á að vera teknir undan. Æskilegra hefði verið að taka 

einlembinga undan og hafa þá sem bónuslömb. Bóndanum þætti æskilegra að vera með betri 

beit, þá kál eða annað grænfóður seinni part sumars og að hausti svo bónuslömbin næðu betri 

vexti. Bóndinn lætur á hverju ári þó nokkrar ær ganga með sínum þremur lömbum þar til í lok 

júní, þá er stærsta lambið tekið undan. Ærin og þau lömb sem eftir eru hjá henni eru flutt á afrétt 

eða sleppt í heimaland. Meðalfallþungi fjögurra lamba sem tekin voru undan mæðrum sínum í 

enda júní var 16,1 kg og komu systkini þeirra einnig vel út. 
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Tafla 13: Sýnir sláturupplýsingar búsins árið  2021, bær 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Meðal fallþungi, kg Gerð Fita Meðal sláturaldur 

Bónuslömb 14,8 7,4 4 150 

Önnur lömb 18,2 10,4 6,16 137 
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3.9 Samantekt 
 

Tafla 14: Yfirlit bónuslamba bæjanna 

 

 

 

Tafla 15: Lambaduftskostnaður  fjögurra bæja 

 

 

  Fjárfjöldi, 

ca.  

Frjósemi, 

ær 

Frjósemi, 

veturgamlar 

Meðal 

fallþungi, 

kg 

Gerð Fita Tegund 

lamba-

dufts 

Lengd 

mjólkur-

gjafar 

Bær 1 1100 2,0 1,44 15,5 9,14 6,57 Denkamilk, 

Capri-ovi 

6 vikur 

  
        

Bær 2 540 2,09 1,47 14,2 7,8 4,3 Denkamilk, 

Capri-ovi 

5-6 vikur 

  
        

Bær 3 570 2,13 1,48 16,3 8,97 6 Pontus og 

Sprayfo 

12 kg á 

fæti 

  
        

Bær 4 600 2,18 1,64 18,2 11 7 Pontus og 

Denkamilk, 

Capri-ovi 

7-8 vikur 

  
        

Bær 5 200 2,08 1,45 18,3 11,6 7,4 Sprayfo 8 vikur 

  
        

Bær 6 700 1,90 1,03 13,1 7 5,1 Denkamilk, 

Capri-ovi 

5-6 vikur 

  
        

Bær 7 500 1,99 1,50 17,5 8,8 6,4 Sprayfo 5-6 vikur 

  
        

Bær 8 520 2,06 1,33 14,8 7,4 3,9 Pontus og 

Denkamilk, 

Capri-ovi 

4-6 vikur 

  Kostnaður við kaup á 

lambadufti, kr. 

Kostnaður lambadufts á 

hvert lamb, kr. 

Fjöldi bónuslamba sem var 

slátrað 

Bær 1 246.000  3.618 68  

        

Bær 4 262.738 6.904 38 

        

    

Bær 5 150.000 3.947  28 

        

Bær 6 110.000 7.300  15 
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Tafla 15: Fallþungi og fjöldi bónuslambanna sem slátrað var á hverjum bæ. Bæir þar sem bónuslömbin fá aðgang að 

grænfóðri eru feitletraðir 

   Fjöldi bónuslamba Fallþungi, kg Kjarnfóðurgjöf Grænfóður 

Bær 1  68 15,5 Nei Nei   

     
   

  

Bær 2  22 14,2 Smá Nei   

   
    

  

Bær 3  37 16,3 Já Já   

   
    

  

Bær 4  38 18,2 Já Já   

   
    

  

Bær 5  28 18,3 Smá Já   

   
    

  

Bær 6  15 13,1 Já Nei   

   
    

  

Bær 7  11 17,5 Já Já   

   
    

  

Bær 8  16 14,8 Já Nei   
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4. Umræður 

 

B.Sc. verkefni Köru Lau Eyjólfsdóttur fólst í að rannsaka hvort munur væri á lömbum ef þeim 

var gefið í 5 eða 7 vikur og ekki kom fram marktækur munur. Flestir bændurnir í þessu verkefni 

voru að gefa lömbunum í 4-6 vikur en einnig voru einhverjir sem gáfu lengur, sjá töflu 14. 

Mesti munurinn sem sést er sá að þau bú sem hafa kál fyrir bónuslömbin um sumar og/eða haust 

eru þyngri en þau sem ekki fara á kál og sést það á töflu 15 . Fallþungi bónuslambanna á búunum 

í þessu verkefni er á bilinu 13,1 kg til 18,3 kg.  

Misjafnar aðferðir við uppeldi bónuslamba eru á búunum og koma fram mörg góð ráð frá 

reyndu fólki. Bændurnir notast við mismunandi mjólkurfóðrunartækni en má þar nefna 

túttufötur, fóstrufötur og Heatwave fóstrur. Margir bændurnir voru búnir að breyta 

fötufóstrunum þannig að þær henti þeirra búskaparháttum. Einn bóndinn útbjó plast hólk utan 

um tútturnar svo lömbin gætu ekki nagað þær og eyðilagt. Ein tútta kostar um 500 krónur og er 

kostnaðurinn ekki lengi að hrannast upp ef skipta þarf oft um túttur. Eftir að bóndinn setti plast 

hólkinn utan um tútturnar, þá þurfti ekki að skipta um þær.  

Mismunandi er hvernig bændur velja bónuslömb, hvort þau séu markvisst tekin undan eða ekki. 

Flestir bændur myndu vilja að fullorðnar ær gangi með tvö lömb og að veturgamlar gangi með 

eitt. Ef mikil frjósemi er á búum þá þýðir það að það verða einhver auka lömb, ef allar ær eiga 

helst að ganga með tvö lömb og veturgamlar ær eitt. Hvernig bændur velja þessi aukalömb er 

eins og áður segir misjafnt. Sumir kjósa að taka markvisst einlembinga undan og hafa þá sem 

bónuslömb á meðan að aðrir venja annað lamb undir einlembur og taka þá þrílembinga sem 

bónuslömb.  

Einum bóndanum fannst best að taka alltaf lítil lömb og hafa þau sem bónuslömb á meðan að 

aðrir kusu frekar að taka stærri lömb. Auðvitað geta sauðfjárhjarðir verið mismunandi og það 

virkar ekki alltaf allt eins fyrir alla. Einnig skiptir líka oft máli hvernig jörðin er sem búið er á, 

í sambandi við sumar- og haustbeit og annað. Einn bóndinn hafði slæma reynslu af því að gefa 

kjarnfóður ætlað ám þar sem lömb fóru að drepast en annar sem gaf einnig kjarnfóður ætlað ám 

hafði ekki lent í því. 

Það er allur gangur á því hvaða lambaduft bændur kaupa og veltur það oft á því hvaða söluaðili 

er næstur þeim og einnig fer það eftir verði. Eftirfarandi lambaduft eru þau duft sem bændur í 

þessu verkefni notuðu. Kílóverðið af Pontus sem selt er í Bústólpa er 939 krónur, verð per kíló 

af Sprayfo sem selt er í Líflandi er 919 krónur og Denkamilk Capri-Ovi lambaduftið frá 
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Kaupfélagi Borgfirðinga er á 799 krónur kílóið. Pontus og Denkamilk Capri-Ovi hafa sömu 

fituprósentu í hverju kílói eða 24% en Sprayfo lambaduftið er 23% fita per.  Mismunandi magn 

af mjólkurdufti þarf í hvern lítra af þessum tegundum lambadufta. Blanda á 200-225 g af 

Denkamilk Capri-Ovi lambaduftinu út í einn lítra af vatni. Blanda á 250 g af Sprayfo lambadufti 

við einn lítra af vatni og blanda á 200 g af Pontus lambadufti við 8 dl af vatni. Upplýsingar um 

þessi þrjú lambaduft fengust á netsíðum söluaðilanna í apríl 2022, verð per kíló er miðað við 

að keyptur sé 25 kg poki af Pontus, 10 kg poki af Sprayfo og 20 kg poki af Denkamilk Capri-

Ovi. Mikill kostnaður fylgir því að vera með bónuslömb og er margt sem þarf að vega og meta. 

Með því að láta ærnar ganga með færri lömb þá er verið að hlífa þeim gegn ýmsum 

heilsukvillum eins og t.d. júgurskemmdum. Það getur einnig kostað mikið að þurfa að 

endurnýja ærnar. 

Flestir bændurnir hafa lömbin í hópum þar sem þeim er skipt upp eftir aldri, stærð og reynslu. 

Að skipta þeim upp í hópa getur verið mikill kostur, stór og frek lömb eru ekki að éta allt frá 

þeim minni. Þeir bændur sem hafa ekki verið að skipta lömbunum upp í hópa hefðu viljað gera 

það en plásslesysi og annað hamlaði því.  

Þó nokkrir bændur eru búnir að breyta fötufóstrunum þannig að mjólkin er köld í sér íláti. Þetta 

spornar gegn því að mjólkin fari að súrna og einnig er hægt að blanda meira en tíu lítra í einu 

ef um mörg bónuslömb er að ræða. Sumum fannst Heatwave fóstran frábær á meðan að öðrum 

fannst hún alls ekki virka vel. Lömbin þurfa að hafa mikið fyrir því að sjúga þá fóstru. Flestir 

bændurnir voru sammála um það að mikið verk væri að þrífa hana og væri það sérstaklega erfitt 

ef hún stíflaðist. Á einum bænum er notað einfaldar túttufötur til þess að fóðra bónuslömbin og 

þykir þeim bændum það virka vel. 

Í flestum tilfellum eru bónuslömbin léttari en önnur lömb búsins en það er eðlilegt. Mest munar 

á einum bænum um 5,6 kg á milli bónuslambanna og annarra lamba búsins og sést það á töflu 

10. Eftir að hætt er að gefa lömbunum mjólkurblöndu þá stækka þau mismikið og getur munað 

miklu að vera með grænfóður til þess að bata lömbin, þá ættu þau að verða að meðallömbum 

og jafnvel betri. En þegar ekki er hægt að bata lömbin þá verða þau oft léttari en þau lömb sem 

ganga undir mæðrum sínum.  

Á töflu 15 má sjá kostnað fjögurra bæja við kaup á lambadufti og er kostnaðurinn lægstur hjá 

bæ 1 en þar var slátrað flestum lömbum. Kostnaðurinn er mestur hjá bæ 6 á töflunni en á þeim 

bæ voru einhver bónuslömb sem skiluðu sér ekki heim af fjalli. Þá deilist kostnaðurinn við kaup 

á lambadufti niður á færri lömb og er því hvert bónuslamb dýrara. Bær 5 og 1 hafa svipaðan 
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kostnað við kaup á lambadufti á hvert lamb. Á töflunni er ekki kostnaður við að kaupa lyf eða 

annar tilfallandi kostnaður en hann getur verið töluverður. Mikil vinna er að ala upp bónuslömb 

og eru launin fyrir vinnuna oft ekki mikil þegar búið er að draga kostnaðarliði frá tekjunum sem 

fást af bónuslömbunum.  

Bændur reyna að hafa lyfjagjöf í lágmarki en oft þarf að gefa lyf ef eitthvað kemur upp á. 

Fyrirbyggjandi lyf eins og bóluefni og hníslasóttarlyf geta verið nauðsynleg til þess að halda 

lífi í sem flestum lömbum, en stór og fín bónuslömb geta drepist skyndilega vegna t.d. 

bráðapestar. Oft er því lyfjakostnaðurinn þess virði og nauðsynlegur ef það skilar heim flottum 

lömbum á haustin.  
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5. Ályktanir / lokaorð 

Það eru margar aðferðir sem bændur nota við uppeldi bónuslamba, einnig er misjafnt hvernig 

bændur velja þessi lömb. Sumir kjósa að taka stærstu lömbin og ala þau upp á mjólk en aðrir 

kjósa að taka minnstu lömbin. Einhverjir hafa það sem reglu að taka alltaf undan tvílembdum 

veturgömlum ám og láta þær ganga með eitt og láta þrílembur ganga með tvö, þá enda bændur 

með auka lömb ef ekki tekst að venja þessi auka lömb undir fósturmæður.  

Aðstæður er mismunandi milli búa sem getur sannarlega haft áhrif á hvaða aðferðir eru notaðar 

við að ala upp bónuslömb. Greinilegt er að bændum þykir nauðsynlegt að gefa bónuslömbunum 

lyf, en allir bændurnir í þessu verkefni bólusetja þau við lambablóðsótt, garnapest og bráðapest. 

Áhugavert væri að vita hvernig óbólusett bónuslömb koma út á öðrum búum.  

Það hefði verið gaman að fá reynslu enn fleiri bænda í verkefnið og verður þetta verkefni 

vonandi til þess að bændur geti lesið sig til og aflað sér þekkingar um þessi mál en lítið hefur 

verið rannsakað þetta viðfangsefni á Íslandi. 
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8. Viðauki  

 Viðauki er blaðið með spurningunum sem lagðar voru fyrir þátttakendurna. 

• Fjárfjöldi 2021 
 

• Frjósemistölur 2021 

 

• Fjöldi bónuslamba 2021 

 

• Hvaða lömb verða bónuslömb? 

 

• Hvaða lömb spjara sig best sem bónuslömb (hrútar, gimbrar, stór, lítil, tvílembingar, 

þrílembingar)? 

 

• Hvernig mjólk er notuð (fersk kúamjólk, sýrð kúamjólk, lambamjólkurduft (þá 

hvernig?), annað)? 

 

• Hversu lengi eru lömbin fóðruð á mjólk/gervimjólk? 

 

 

• Annað viðbótarfóður: 

o Kjarnfóður, hvers konar, hvenær (m.v. aldur lamba), hve mikið, hvernig er 

gefið? 

o Hey, hverskonar?, hvenær byrjað að gefa þeim hey? 

 

 

• Með hvaða tækni eru lömbin látin drekka mjólkina (peli/fóstra /fata…) 

 

 

• Lýstu meðferðum lambanna frá vori yfir sumar (mjólkurgjöf, kjarnfóðurgjöf, gerð 

beitar á hverjum tíma) 

 

 

• Hvernig er haustbeit háttað, hvenær byrjar hún og á hvað er beitt? 

 

 

• Hvernig er lyfjagjöf háttað (fyrirbyggjandi (bóluefni, ormalyf, hníslasóttarlyf? og/eða 

fleiri lyf) og hvernig þá, ef/þegar eitthvað kemur upp) 

 

 

• Niðurstöður síðast liðið haust 

o Líf og fallþungi bónuslambanna ásamt flokkun (gerð og fita) og aldur við 

slátrun 

o Meðaltal allra sláturlamba búsins (líf- og fallþungi, gerð og fita) 

 

 

• Myndir þú vilja hafa þetta eitthvað öðruvísi?  


