
 

 
 
 

 

 

   

 

BS – ritgerð        Maí 2022 

 

 

 

 

 

Áhrifaþættir á fallprósentu hjá íslenskum 

lömbum 

 

Linda Rún Einarsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Áhrifaþættir á fallprósentu hjá íslenskum lömbum 

 

 

Linda Rún Einarsdóttir 

 

 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af 

Bachelor of Science-prófi í Búvísindum 

 

 

 

Leiðbeinandi: Jóhannes Sveinbjörnsson 

 

 

 

 

Ræktun & fæða 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri, maí 2022 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Íslenskur titill: Áhrifaþættir á fallprósentu hjá íslenskum lömbum 

Enskur titill: Factors influencing the dressing-out percentage of Icelandic lambs 

10 eininga lokaverkefni sem hluti af Bachelor of Science 

 

Höfundarréttur © 2022 Linda Rún Einarsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

 

Búvísindi  

Ræktun & fæða 

Landbúnaðarháskóli Íslands 

Hvanneyri 

311 Borgarnes 

Sími: 433 5000 

 

 

 

 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Linda Rún Einarsdóttir, 2021, Áhrifaþættir á fallprósentu hjá íslenskum lömbum BS ritgerð, Búvísindi, 

Landbúnaðarháskóli Íslands, 38 bls. 

 



i 

 

Yfirlýsing 

Hér með lýsi ég því yfir að verkefni þetta er byggt á mínum eigin athugunum, er samið af mér 

og að það hefur hvorki að hluta né í heild verið lagt fram áður til hærri prófgráðu. 

 

 

________________________________ 

Linda Rún Einarsdóttir 



ii 

 

Ágrip 

Á Íslandi hefur sauðfjárrækt lengi verið einn af mikilvægustu þáttum landbúnaðarins. Nú til 

dags er dilkakjöts framleiðsla aðalstarfsemi sauðfjárbúskaps hér á landi, og síðustu áratugi 

hefur ræktunin miðað að því að minnka hlutfall fitu og auka vöðvahlutfall í lambaskrokkum. 

Fallprósenta íslenskra lamba var skoðuð yfir sjö ára tímabil. Gögnin sem notuð voru eru fengin 

úr skýrsluhaldi tilraunabúsins á Hesti, og innihalda upplýsingar um 2914 lömb frá árunum 2007 

– 2013. Markmið þessa verkefnis var að skoða hvaða þættir hefðu mest áhrif á fallprósentu 

lamba við íslenskar aðstæður. 

 Meðal fallprósenta lambanna í gagnasafninu var 40,5%  með staðalfrávik upp á 2,2%. 

Skoðuð voru áhrif kyns, vaxtarhraða lamba, fjölda lamba sem gengu undir  og fituflokks á 

fallprósentu. Allir þessir þættir höfðu marktæk áhrif á fallprósentuna og var R2 fyrir líkan með 

öllum þessum þáttum 0,24. Marktækur munur var á fallprósentu lamba eftir kyni. 

Meðalfallprósenta gimbra var 41,3% og staðalfrávik var 2,3% , meðalfallprósenta hrúta var 

40,3% með staðalfrávik upp á 2,2%. Gimbrar voru því að meðaltali með 1% hærri fallprósentu 

saman borið við hrúta. Einnig var marktækur munur á fallprósentu lamba eftir því hversu mörg 

lömb gengu undir ánni. Hjá lömbum sem gegnu ein undir var meðalfallprósentan 41,3%, 

meðalfallprósenta lamba sem gengu tvö undir var 40,4%  og hjá þeim lömbum sem gengu þrjú 

undir var meðalfallprósentan 40,6%.  

Vaxtarhraðai hafði áhrif á fallprósentu lambana, vaxtarhraði frá fæðingu og til 

sumarvigtunar hafði meiri áhrif á fallprósentuna (R2 = 0,26) miðað við vöxtinn frá sumarvigtun 

fram að haustvigtun (R2 = 0,25). Hraðari vöxtur á fyrri hluta vaxtarskeiðsins hafði í för með sér 

hærri fallprósentu á meðan hraðari vöxtur seinni hluta vaxtarskeiðsins dró úr fallprósentu. 

Heildarvaxtarhraði lambanna hafði ekki marktæk áhrif á fallprósentu ( p = 0,27).  

 

Lykilorð: Sauðfé, fallprósenta, vöxtur, kjötgæði 
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1. Inngangur 

1.1 Upphaf sauðfjárræktar 

Sauðkindin er kominn af ættkvíslinni Ovis og er af tegundinni Ovis aries sem er dreifð víða um 

jörðina. Talið er að sauðkindin hafi verið eitt af fyrstu húsdýrunum til að vera tamið fyrir um 

11.000 árum síðan (Dwayer, 2008).  Talið er að hundurinn hafi verið taminn allra fyrstur og var 

hann mönnum líklega mikil hjálp þegar þeir tömdu sauðféð og hugsanlega hefði tamning 

sauðfjár ekki tekist eins vel ef ekki hefði verið fyrir hundinn. Villt fé heldur sig hátt til fjalla yfir 

sumartímann en færir sig svo neðar þegar líður á veturinn til að elta gróðurinn. Menn telja að 

tamning á sauðfé hafi byrjað með því að villt fé hélt sig í nánd við bústaði manna yfir 

vetrartímann og þannig hafi það vanist manninum smám saman (Stefán Aðalsteinsson, 1981).  

Eftir að sauðkindin var tamin hefur henni verið haldið og ræktað á þann hátt sem hentar 

mönnum og er hún nú orðin ein af útbreiddustu ræktuðu dýrategundunum. Mikil fjölbreytni 

hefur þó verið með það hvernig farið er að ræktun sauðfjár. Sums staðar gengur fé laust um 

víðlend svæði, annars staðar er þeim haldið á þurrum sléttum við eyðimerkurskilyrði og sums 

staðar er því haldið á tiltölulega litlum afgirtum svæðum. Þetta fjölbreytta umhverfi 

endurspeglar þá miklu aðlögunarhæfni sem sauðfé býr yfir. Þrátt fyrir þá hugmynd að villifé 

og sumar tegundir geti lifað af á t.d. eyðimerkursvæði og tekist á við mikinn hita, er þó ekki 

hægt að áætla að allar tegundir sauðfjár geti það. Þróun kynjanna eftir tamningu hefur leitt til 

þess að sum kyn eru sérhæfðari fyrir ákveðnum umhverfum en önnur kyn. Sauðfé getur hins 

vegar tekist á við ýmsar umhverfisaðstæður sem önnur húsdýr geta ekki, en það þarf þó að fá 

nægan tíma til aðlögunar (Dwayer,2008). Með því að temja sauðfé var hægt að uppfylla 

frumþarfir mannsins hvað varðar skjól og fæði. Þó nokkrar breytingar hafa orðið á 

sauðfjárstofninum bæði vegna náttúruúrvals auk þess sem maðurinn hefur lengi vel stundað 

úrval þar sem lögð er áhersla á að setja á lömb út frá því hvað eiginleikum er sóst eftir á 

hverjum tíma ( Árni Brynjar Bragason, 2013).  
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1.2 Sauðfjárrækt á íslandi 

Frá upphafi Íslandsbyggðar hefur sauðfjárrækt verið einn af mikilvægustu þáttum 

landbúnaðarins. Landnámsmenn fluttu með sér búfé til landsins, þar á meðal sauðfé. Íslenska 

sauðféð er með stutta rófu og flokkast því sem stuttrófufé sem var áður fyrr algengt í 

Norðvestur-Evrópu en finnst nú aðeins á Norðurlöndum, Rússlandi, á Hjaltlandi, Færeyjum og 

Orkneyjum (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000).  Íslenski sauðfjárstofninn er 

stærsti stofn af fé af stuttrófukyni í heiminum, 90% af öllum einstaklingum af stuttrófukyni eru 

ræktaðir á Íslandi ( Emma Eyþórsdóttir, 2012). Íslenska féð er afar litríkt miðað við önnur 

fjárkyn og hafa Íslendingar alltaf haldið upp á mislitt fé. Ullin hjá íslensku fé einkennist af því 

að í henni eru tvö lög, annars vegar eru það toghárin sem eru löng, gróf og oft gljáandi og hins 

vegar eru það þelhárin sem eru nokkuð stutt, fíngerð, þétt, fjaðurmögnuð og mjúk viðkomu. 

Íslenska féð er ýmist hyrnt, hníflótt eða kollótt (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000). 

Erfðabreytileiki íslenska fjárstofnsins er frekar mikill og stofninn sýnir nær enga blöndun við 

önnur kyn eins og hann er í dag. Vegna aldalangrar einangrunar mótaðist sérstaða íslenska 

fjárkynsins meðal annars vegna náttúruúrvals auk mikils niðurskurðar í kjölfar sjúkdóma. 

Einangrun stofnsins hafði líka í för með sér að íslenska féð hefur haldist hreinræktaðra en 

önnur kyn af sama uppruna. Þegar íslenska féð er borið saman við önnur fjárkyn þykir það 

ágætlega frjósamt, mjólkurlagið og ærnar sinna lömbunum vel (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Á Íslandi finnst einnig forystufé sem lengi vel var álitið sem undirtegund íslenska 

sauðfjárkynsins, en var flokkað sem sér kyn árið 2017 (Jón Viðar jónmundsson og Ólafur 

Dýrmundsson, 2019). Forystuféð hefur þó nokkuð sérkennandi útlit, þær eru léttbyggðar, 

yfirleitt þunnvaxnar, holdskarpar og háfættar og eru almennt hraustar og endingargóðar. 

Forystuær eru góðar mæður, þær eru almennt mjög frjósamar og mjólka ekki minna en hinar 

ærnar en lömb þeirra eru yfirleitt í léttari kantinum og er það vegna sérkennandi holdafars 

þessa fjár (Árni Brynjar Bragason, 2013).  

Sauðkindin hefur alla tíð verið einn mikilvægasti bústofn Íslendinga og í gegnum 

aldirnar hefur hún verið nýtt eins og hægt var. Menn nýta ullina, mjólkina, kjötið, skinnið og 

jafnvel beinin. Ullin nýttist mönnum sem efni í fatnað, sem kom sér vel í köldu loftslagi. Áður 

fyrr var mjólkin með mikilvægari afurðum sauðfjár þar sem menn lifðu á því sem landið gaf og 

höfðu ekki tök á að vera með kýr né geitur, sauðamjólkin var ýmist nýtt í osta, skyr og smjör 

(Stefán Aðalsteinsson, 1981). Eftir slátrun var engu hent af kindinni sem ætt var, kjötið var 
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ýmist soðið, reykt, saltað, súrsað eða fryst og geymt. Blóðið var nýtt í blóðmör og lifrarpylsur, 

vambirnar voru nýttar í keppi sem blóðmörinn var svo soðinn í. Úr heilanum var oft gerð 

stappa, sem var stundum hnoðuð í mjöli. Gerð var kæfa úr slögum og afskurði. Lungu lifur og 

hjörtu voru einnig soðin og étið nýtt eða súrsað. Nýtingin í sambandi við slátrunina var ótrúleg 

hér áður fyrr og var meira að segja reynt að nýta beinin og skinnpjötlur þegar hart var í ári (Jón 

Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000).  

Íslenskir bændur hafa líklega allt frá upphafi sýnt innflutningi á erlendum búfjárkynjum 

þó nokkurn áhuga, því menn vildu nýta þau til kynbóta á þeim einhæfu stofnum búfjárkynja 

sem komu til landsins með landnámsmönnum. Á miðöldum hefur sennilega eitthvað verið um 

innflutning en ekki eru til áreiðanlegar heimildir til að styðja það. Til eru heimildir um að flutt 

hafi verið inn sauðfé á 18. öld sem hafði í för með sér fjárkláða, sem gekk illa að losna við og 

olli miklu tjóni (Halldór Runólfsson, 2004). Innflutningur á erlendum fjárkynjum með það í 

huga að bæta kjöteiginleika, ullargæði og jafnvel gærugæði í íslenska stofninum hefur ekki 

reynst vel hér á landi. Með innflutningi erlendra fjárkynja bárust til landsins ýmsir sjúkdómar 

sem höfðu í för með sér mikið áfall og niðurskurð á íslensku fé. Fyrstu lögin um bann á öllum 

innflutningi búfjár til landsins voru sett árið 1882 og stóð það bann í hálfa öld. Sumarið 1931 

samþykkti alþingi lög sem heimiluðu innflutning á fé til sláturfjárbóta. Heimilt var því að flytja 

inn holdasöfnunarfé frá Skotlandi og var Hallgrími Þorbergssyni frá Laxamýri falið að kaupa fé, 

hann keypti 6 hrúta, 20 ær og 26 veturgamlar kindur af Border Leicester-kyni og flutti til 

landsins. Féð var sett í sóttkví í þrjá og hálfan mánuð í Þerney á Kollafirði og var síðan ræktað 

um árabil á búi Hallgríms á vegum Búnaðarfélag Íslands. Hátt á annað hundrað hrútar voru 

seldir vítt um landið, og reyndist þessi blöndun við íslenska féð vel þar sem haglendi var gott 

og vel var farið með féð. Afurðir og kjötgæði voru þónokkuð meiri í þessari blendingsrækt og 

bar innflutningurinn ekki með sér neina búfjársjúkdóma til landsins (Árni Brynjar Bragason, 

2013).  

Seinni hluta 19. aldar hófst sauðasalan til Bretlands. Stærsti hluti kaupverðsins var 

greiddur í peningum sem bætti hag bænda stórlega. Bændur fóru að leggja meiri áherslu á að 

rækta kjötlagið fé (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000). Sauðasalan var mikilvægur 

þáttur en skömmu síðar hófst útflutningur á kjöti. Þegar tæknin þróaðist hófst sala á frosnu 

dilkakjöti og þar með varð kjötframleiðslan hlutfallslega vaxandi þáttur í íslenskum 

sauðfjárbúskap. Síðustu áratugi hafa megintekjur íslenskra sauðfjárbænda komið af 
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dilkakjötsframleiðslu (Jón Viðar Jónmundsson, Emma Eyþórsdóttir og Árni Brynjar Bragason, 

2013). 

Frá örófi alda hefur sauðfé verið ræktað á sama hátt og önnur húsdýr, þar sem farið  

hefur verið eftir úrvali, þá eru álitlegustu hrútarnir valdir til undaneldis og fallegustu 

gimbrarnar settar á.  Kunnir fjárræktar menn lánuðu gjarnan hrúta sína eða seldu öðrum 

ræktendum fé til kynbóta. Með uppsetningu varnarhólfa vegna sjúkdóma var ekki hægt að 

lána hrúta á milli með sama hætti og áður því bannað var að flytja líffé milli vissra varnarhólfa. 

Sauðfjársæðingar urðu þá mikilsverðar fyrir ræktunarstarfið hér á landi. Tilraun til 

sauðfjársæðinga var gerð fyrst hér á landi árið 1913 en sæðingar hófust þó ekki í raun fyrr en 

1939, sem er frekar snemma miðað við önnur lönd enda eru sauðfjársæðingar nokkuð öflugri 

hér á landi en víða annars staðar. (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2000).  Til þess að 

árangur náist í ræktunarstarfi þurfa augljós markmið um það að hverju skal stefna að liggja 

fyrir. Fyrir mörgum áratugum mótaðist sú stefna í íslenskri sauðfjárrækt að ræktendur skyldu 

stefna að hámarksafurðum.  Þessi stefna er enn ríkjandi og stefnt er að því að hámarka 

verðmæti framleiðslunnar eftir hverja vetrarfóðraða á. Kjötmagn eftir hverja á ræðst meðal 

annars af frjósemi, fjölda lamba til nytja og fallþunga þeirra lamba (Jón Viðar Jónmundsson og 

Emma Eyþórsdóttir, 2013). Lengi vel hefur verið unnið að því að kynbæta íslenska féð með því 

að bæta vaxtarlag og holdaþykkt þess, meðal annars með því að stefna að meiri vöðvavexti og 

minni fitu. Þetta var gert með því að velja skepnur sem voru þungar miðað við stærð, 

jafnvaxnar og holdamiklar á baki, mölum og lærum. Áhersla á þessi atriði leiddi til 

erfðaframfara sem voru 0,0790 mm þynnri síðufitu, 0,0662 mm2 meira flatarmál bakvöðva og 

0,0112 kg fallþunga á ári á tímabilinu 1978-1996 (Stefán Sch. Thorsteinsson, 2002). 

 

1.2.1 Kjöt og kjötgæði 

Dilkakjöt er aðalframleiðsluvaran í íslenskum sauðfjárbúskap,  Ísland býr yfir ýmsum 

jákvæðum þáttum þegar kemur að dilkakjötsframleiðslu. Hér á landi eru mikil og víðlend 

sumarbeitarlönd víðs vegar um landið auk þess sem íslenskt umhverfi býr yfir miklum 

hreinleika samanborið við mörg önnur lönd. Á Íslandi er heilbrigði gripa mjög gott og vöxtur 

lamba er almennt góður enda er þeim slátrað frekar ungum miðað við önnur lönd. Hér á landi 

er neysla lambakjöts á hvern íbúa mjög há og er hún sennilega hvergi meiri, neyslan hefur þó 

dregist saman um nær helming á fáum áratugum. Minnkun neyslu á lambakjöti tengist meðal 
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annars mikilli samkeppni við aðrar kjöttegundir sem komið hefur upp á síðustu áratugum. 

Dilkakjötsframleiðsla er afar árstíðabundin og langur ferill miðað við aðrar greinar og er það 

því ákveðinn vandi í slíkri samkeppni. Einnig hefur markaður ört breyst og er nú meiri markaður 

fyrir unnar kjötafurðir, dilkakjöt hefur ekki sterka samkeppnisstöðu á þeim markaði af ýmsum 

ástæðum m.a. vegna lítilla skrokka í saman burði við t.d. nauta- og svínakjöt. Afleiðing af 

þessari samkeppni hefur valdið því að afkoma sauðfjárbænda á Íslandi hefur ekki verið 

viðunandi um árabil ( Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). 

Bragð og lykt af hráu jafnt og matreiddu kjöti er afar tegundabundið en aldur, árstími, 

þroskun, fóðrun, meðferð við kælingu, geymsla og dreifing kjötsins geta einnig haft áhrif. 

Þegar verið er að rannsaka og meta bragðgæði kjöts er framkvæmt svokallað skynmat, en þá 

notar þjálfað fólk skilningarvitin til þess að meta eiginleika kjötsins. Með því að framkvæma 

þetta mat og styðjast við niðurstöður þess geta menn fylgst með því hvernig fóðrun, aldur og 

kyn hafi mælanleg áhrif t.d á bragð, mýkt og safa kjötsins (Guðjón Þorkelsson og Þyrí 

Valdimarsdóttir, 1996). Íslenskt lambakjöt er almennt talið mjög bragðgott og er að mestu 

laust við svokallað ullarbragð, en það bragð stafar oft af aldri eða því fóðri sem lömbin hafa 

fengið. Ástæða þess að íslensk lömb eru almennt laus við ullarbragð er að þeim er slátrað 

frekar ungum en þó hefur beit á úthaga einnig áhrif (Guðjón Þorkelsson og Þyrí 

Valdimarsdóttir, 1996). Íslenskt lambakjöt er mjög næringarrík fæðutegund og veitir meðal 

annars fitusýrur, vítamín, steinefni, prótein fitu og orku sem allt eru mikilvæg næringarefni. 

Talsverður hluti af fjölómettuðu fitusýrum kjötsins eru Ómega-3 fitusýrur, sem er flokkur sem 

verndar gegn hjarta- og æðasjúkdómum. Lambakjötið er einnig talið innihalda mikið af 

konjúgeraðri línólsýru, sem álitið er að hafi ýmis jákvæð áhrif á heilsu fólks. Lambakjöt er 

einnig mjög góður próteingjafi og úr því fást allar nauðsynlegar amínósýrur. Lambakjötið 

inniheldur mikið af járni, sem skortir oft í fæðu stúlkna og ungra kvenna hér á landi, hluti af  

því járni sem finnst í lambakjöti er hem-járn sem líkaminn nýtir almennt betur en annað járn ( 

Ólafur Reykdal, 2004). Íslenskur jarðvegur er eldfjallajarðvegur sem er mótaður af kaldri og 

afar breytilegri veðráttu og er því afar sérstakur. Jarðvegurinn hefur myndast úr basalti og 

þekja jarðvegstegundir af þessari gerð ekki nema örlítið brot jarðar. Þessi sérstaða jarðvegsins 

endurspeglast meðal annars í kjöti íslenskra lamba sem ganga á úthaga, sem dæmi má taka að 

íslenskur jarðvegur er mjög járnríkur sem gefur af sér þetta járnríka lambakjöt sem við 

Íslendingar framleiðum (Ólafur Reykdal, 2021).  Það mætti í raun skipta framleiðslu dilkakjöts 
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hér á landi í þrennskonar framleiðslu gerðir, fyrsta gerðin væri framleiðsla á sumarlambakjöti, 

en það er kjöt af 3-4 mánaða lömbum sem slátrað er á tímabilinu 1. ágúst – 15. september. Í 

slíku kjöti ætti ekki að finnast hrúta- né ullarbragð. Lömbin í þessari framleiðslu koma flest 

beint af úthaga eða ræktuðu graslendi og ætti kjötið að vera bragðgott, milt og meyrt.  Önnur 

gerðin væri haustlambakjöt, það er sú framleiðsla sem er algengust, en það er kjöt af þeim 

lömbum sem slátrað er 15. september – 1. nóvember og telst það vera hefðbundin sláturtíð 

hér á landi. Þessi lömb koma beint af úthaga, túni eða grænfóðri, Hrútar- og ullarbragð er 

almennt ekki vandamál en í lok sláturtíðar gæti þó farið að bera á bragðgalla en það tengist 

ekki eingöngu aldri heldur gæti það stafað af óhóflegri beit á fjörubeit eða grænfóðri. Þriðja 

gerð framleiðslu er svo vetrarlambakjöt en það er kjöt af lömbum sem hafa verið á innifóðri 

eða á haust- og vetrarbeit. Þessum lömbum er slátrað 6 – 12 mánaða og hér er hrútabragð, 

ullarbragð og fóðurbragð mögulegt vandamál (Guðjón Þorkelsson og Þyrí Valdimarsdóttir, 

1996).  

Vefjahlutföll skrokka hafa alltaf verið stór þáttur í skilgreiningu á kjötgæðum hjá 

sauðfé, og hefur hátt hlutfall vöðva á móti beinum lengi verið notað sem mælikvarði á kjötgæði 

hjá sauðfé. Mælingar á þessu hlutfalli þarf að gera við staðlaðar aðstæður þar sem hlutfallið 

breytist með auknum þunga og aldri dilka.  Rannsóknir hafa sýnt fram á aða það sé gott 

samband á milli þessa hlutfalls og því sem er almennt skilgreint sem kjötgæði. Lögun skrokksins 

og gerð hans hafa einnig lengi verið álitnir sem mikilvægir gæðaþættir í dilkakjöti, almennt er 

stefnt að því að vöðvafylling sé sem mest í verðmætustu vöðvum skrokksins en það er vöðvar 

sem finnast í spjaldhrygg og lærum. Á Íslandi er stefnt að því að breidd skrokksins sé góð, að 

góð holdfylling sé um herðar, bolurinn sívalur og brjóstkassinn hvelfdur. Spjaldhryggurinn á að 

vera breiður og vera með þykkan og kúptan vöðva, malirnar eiga að vera breiðar og með mikilli 

vöðvafyllingu. Einnig er stefnt á þykkan og kúptan lærvöðva sem fyllir vel í krikann. Þegar gæði 

lambakjöts eru borin saman í alþjóðlegum samanburði hafa niðurstöður verið íslenskum 

sauðfjárbændum afar hagstæðar. Það er því mikilvægt að hreinleiki og gæði verðir áfram 

aðalsmerki í íslenskri sauðfjár framleiðslu (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). Kjötgæða 

eiginleikar hafa um árabil verið mikið áhersluatriði í sauðfjárrækt á Íslandi og augljóst er að súr 

áhersla hefur valdið meiri breytingum á íslensku fé en nokkuð annað (Jón Viðar Jónmundsson 

og Emma Eyþórsdóttir, 2013). 
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1.2.2 Kjötmat 

Gæðamat á dilkakjöti var fyrst tekið upp hér á landi á fyrri hluta síðustu aldar. 

Vandamál í framleiðslunni voru þá önnur en þekkjast nú til dags, stór hluti kjöts var verðfellt 

fyrst og fremst fyrir of litla fitu. Matið hefur þróast og í kringum 1980 voru gerðar breytingar 

og byrjað var að verðfella skrokka fyrir of mikla fitu (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). Árið 

1998 var síðan tekið upp nýtt kjötmat sem var samkvæmt EUROP-kerfinu. Þá eru skrokkarnir 

flokkaðir annars vegar eftir holdfyllingu og hins vegar eftir fitu. Holdfylling metin eftir fimm 

flokkum E, U, R, O og P þar sem E er besti flokkurinn og P sá lakasti. Flokkun eftir holdfylllingu 

og byggingarlagi má sjá í töflu 1. Fitan er einnig metin í fimm flokka, frá 1 og upp í 5, þar sem 

1 er minnsta fitan og 5 mesta. Leyfilegt er að bæta við tveim undirflokkum við hvern flokk sem 

eru + og - , hér á landi er einungis notaður einn undirflokkur og er það í fitumatinu þar sem 

fitan er sett í flokk 3+. Fituflokkun má sjá í töflu 2 (Ásbjörn Jónsson og Óli Þór Hilmarsson, 

2007). Þetta kjötmatskerfi er byggt á stöðluðu kerfi sem er notað í flestum Evrópulöndum. 

Verulegar breytingar hafa orðið á dilkakjöti eftir að EUROP-matið var tekið í notkun hér á landi. 

breytingar hafa orðið á vaxtarlagsflokkuninni þar sem meðaltalið á landinu hefur hækkað, 

einnig hafa orðið greinilegar breytingar í fitumatinu, sem hefur verið í átt að minni fitu þrátt 

fyrir að fallþungi hefur verið að aukast. Á síðari árum hefur þyngd skrokka ekki verið metin 

þegar verið er að verðleggja dilkakjöt með tilliti til gæða, og hefur verðlagningin verið bundin 

gæðaflokkum og þar með greitt sama verð fyrir kjöt í sama flokki óháð fallþunga. Undanfarið 

hefur verið í umræðunni hvort það ætti að vera mismunandi verð með tilliti til þunga líkt og 

þekkist erlendis, þar sem mjög þungir skrokkar eru verðfelldir og neikvæð ímynd mjög þungra 

skrokka hefur verið tengd samhengi fitusöfnunar við aukna þyngd. Verulega léttir skrokkar eru 

einnig taldir vera léleg vara þar sem þeir hafa oftast hátt hlutfall beina, og þrátt fyrir litla fitu 

eru vöðvar yfirleitt mjög þunnir (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). 
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Tafla 1 Flokkun dilkakjöts eftir holdfyllingu og byggingarlagi skrokka 

Flokkur  Holdfylling Lýsing   

     Allar útlínur mjög kúptar 
E Ágæt Læri: Ágætlega fyllt 

  Hryggur:  Ágætlega breiður og fylltur 

  Frampartur: Ágætlega fylltur 

    Útlínur að mestu kúptar 
U Mjög góð Læri: Vel fyllt 

  Hryggur:  Vel fylltur 

  Frampartur: Vel fylltur 

    Útlínur að mestu beinar 
R Góð Læri: Jafnfyllt eða góð 

  Hryggur:  Jafnfylltur 

  Frampartur: Jafnfylltur 

    Útlínur að mestu íhvolfar 
O Sæmileg Læri: Lítilega innfallin 

  Hryggur:  Skortir breidd og fyllingu 

  Frampartur: Smár. Skortir fyllingu 

    Útlínur allar íhvolfar eða mjög íhvolfar 

P Rýr Læri: Innfallin eða mjög innfallin 

  Hryggur:  Smár, innfallinn með útistandandi beinum 

    Frampartur: Smár, flatur og með útistandandi beinum 

Heimild: Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013 

 

Tafla 2 Fituflokkun dilkakjöts 

Fituflokkur      Nánari ákvarðanir 

1 Mjög lítil fita Utan á skrokk Vottur af fitu eða eingin sýnileg fita 

Síðufita < 5 mm Brjósthol Vottur af fitu eða eingin sýnileg fita á milli rifja 

2 Lítil fita Utan á skrokk Þunnt fitulag þekur hluta skrokksins nema helst á bógum og lærum 

Síðufita < 8 mm  Brjósthol Vöðvar sjást greinilega á milli rifja 

3 Eðlileg fita Utan á skrokk 
Skrokkur allur eða að hluta þakinn léttri fituhulu. Aðeins meiri 
fitusöfnun við dindilrótina 

Síðufita < 11 mm Brjósthol Vöðvar sjást enn á milli rifja 

3+ Utan á skrokk Skrokkur að mestu leyti þakinn fituhulu 

síðufita < 14 mm Brjósthol Fitusprenging í vöðvum á milli rifja  

4 Mjög mikil 
fita Utan á skrokk 

Skrokkur að mestu leyti með þykkri fituhulu, sem getur verið 
þynnri á bógum og lærum 

Síðufita <18 
mm    Brjósthol Fitusprenging í vöðvum á milli rifja. Áberandi fita á rifjum 

5 Óhóflega 
mikil fita Utan á skrokk Mjög þykk fituhula á öllum skrokk. Greinileg fitusöfnun 

Síðufita > 18 mm Brjósthol Vöðvar milli rifja fitusprengdir. Óhófleg fitusöfnun á rifjum 

Heimild: Jón Viðar Jónmundsson o.fl, 2013 
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1.3 Vöxtur og þroski lamba  

Vöxtur lamba ræðst af mörgum flóknum lífeðlisfræðilegum ferlum sem eru lömbum 

meðfæddir og eru jafnframt undir áhrifum ýmissa umhverfisþátta (Jón Viðar Jónmundsson 

o.fl., 2013).  Næring er mikilvægur umhverfisþáttur þega kemur að vexti lamba, það er því 

mikilvægt að útvega lömbum í vexti nægilega næringarríkt og gott fóður til þess að vöxtur 

þeirra sé fullnægjandi (Þórey Bjarnadóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson og Emma Eyþórsdóttir, 

2006b).  Hægt er að mæla vöxt lamba á ýmsan hátt en þekktast er þó að nota þungamælingar 

eða skrokkmælingar. Á íslandi eru þungamælingar langmest notaðar í sauðfjárrækt, en einnig 

er vaxtarhraði mikið notaður. Þegar talað er um vaxtarhraða er átt við meðalvöxt einstaklings 

á ákveðnu tímaskeiði sem reiknast sem þungabreytingin á því tímaskeiði deilt með lengd þess 

(Jón Viðar Jónmundsson o.fl, 2013). 

Framleiðslu möguleikar á kindakjöti á Íslandi byggjast að miklu leyti á beitarhálendi sem 

féð hefur aðgang að yfir sumarmánuðina. Ræktað láglendi er einnig nýtt til þess að lengja 

beitartímann á vorin og haustin. Næringargildi hálendisplantna minnkar yfirleitt um miðjan 

ágúst og verður lægra en það sem telst æskilegt, því er beit á ræktuðu landi mikilvæg á þeim 

tíma til að reyna að koma í veg fyrir að það hægi ekki á vexti lamba og kjötmagn minnki ( Þórey 

Bjarnadóttir, Jóhannes Sveinbjörnsson og Emma Eyþórsdóttir, 2006a). Megnið af íslensku 

sauðfé er beitt á hálendi yfir sumarmánuðina, sumir bæir hafa þó ekki aðgang að 

hálendissvæði á sumrin og beita fénu því á láglendismýrar. Rannsóknir hafa sýnt fram á það 

að lömb vaxa almennt betur á hálendissvæðum en láglendismýrum. Lömbum sem er beitt á 

hálendi hafa almennt hærri fallþunga og meiri fallprósentu við 4-5 mánaða aldur heldur en 

þau lömb sem beitt er á láglendismýrum. Það sem útskýrir þennan breytileika er meðal annars 

að plöntur á láglendismýri fara að vaxa fyrr á vorin sem veldur því að þær visna þar af leiðandi 

líka fyrr. Einnig er úrval og fjölbreytileiki plöntutegunda mun meiri á hálendi heldur en á 

láglendismýrum. Meltanleiki plantna sem finnast á hálendi er svipaður eða jafnvel lægri en 

plantna sem eru á láglendismýri, hins vegar er samsetning meltanlegra hluta plöntunar 

mismunandi sem gæti skýrt meiri neyslu plantna og betri meðalvöxt á dag hjá lömbum á 

hálendissvæði. Efnasamsetning jurtanna á hálendinu er nær belgjurtum heldur en grösum og 

innihalda þær því meira af leysanlegu kolvetni og lignín, og minna af sellulósa og hemisellulósa 

en þær jurtir sem finnast á láglendismýrum ( Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006b). Mikill 

þungamunur getur verið á dilkum frá ári til árs og á milli landsvæða, sem skýrist helst af miklum 
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mun á vaxtarhraða lamba síðari hluta sumars. Það hægir mjög á vexti lamba þar sem 

úthagagróður fellur snemma og hann getur jafnvel stöðvast síðsumars, á meðan lömb á öðrum 

svæðum eru í góðum vexti fram til haustsmalana. Lömb geta þó oft náð upp góðum 

vaxtarhraða með góðri haustbötun (Jón Viðar Jónmundsson o.fl, 2013). 

Þungi lamba ræðst bæði af vaxtargetu lambsins og mjólkurlagni móður þess. Þungi 

lamba hefur lengi verið mikilvægur þáttur í ræktunarstarfi hér á landi, á Íslandi hefur val ætíð 

verið byggt á fallþunga lambanna en ekki þunga á fæti, líkt og hjá mörgum öðrum 

sauðfjárræktarþjóðum, sem kemur sér vel því val fyrir þunga á fæti virðist stundum hafa leitt 

til óæskilegra hliðaráhrifa (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Þegar valið 

er fyrir auknum þunga hjá sauðfé er mikilvægt að velta fyrir sér hvort verið er að velja fyrir 

meiri vaxtargetu og örari vexti eða hvort það sé mögulega verið að velja fyrir almennt stærra 

fé. Ef valið er fyrir aukinni vaxtargetu án þess að féð verði stærra myndi það af öllum líkindum 

auka hagkvæmni í framleiðslunni, en ef féð er að stækka jafnhliða því sem þau þyngjast er 

afraksturinn mun vafasamari (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). Mikilvægt er þó einnig að 

hafa í huga að val fyrir auknum þunga lambanna getur leitt til þess að fullorðinsþungi verði 

meiri, sem ekki er æskilegt þar sem það dregur nær örugglega úr hagkvæmni 

dilkakjötsframleiðslunnar (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013).   

Fæðingarþungi íslenskra lamba er almennt á bilinu 4- 5,5 hjá einlembingum og 3 – 4,5 

hjá tvílembingum, þó finnast bæði þyngri og léttari lömb. Mikilvægt er að ná góðum 

fæðingarþunga hjá lömbum þar sem hann leggur grunninn að góðum vexti. Oftast er nokkurt 

samhengi á milli fæðingarþunga og haustþunga lamba. Þungi lamba á fæti að hausti er afar 

breytilegur hjá íslenskum lömbum en er oftast á bilinu 25 – 60 kg og meðalþunginn er nálægt 

40 kg. Það getur verið verulegur munur á hvaða aldri lömb eru vigtuð en vanalega eru þau á 

bilinu 100 – 150 daga gömul (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013). Almennt er talað um að 

hrútlömb séu þyngri við fæðingu og hafi hærri lífþunga að hausti, en rannsóknir hafa sýnt fram 

á að þó gimbrar fæðist léttari hefur það ekki áhrif á vaxtarhraða þeirra. Simeonov og félagar 

komust að því í rannsókn sinni að gimbrar uxu almennt hraðar á mjaltaskeiðinu en eftir að 

lömb vöru vanin af mjólkinni uxu hrútlömbin 8,9% hraðar en gimbrarnar (Simeonov o.fl., 

2014). Gerðar hafa verið rannsóknir þar sem skoðað er fæðingarþunga, haustþunga og 

fallþunga íslenskra lamba, niðurstöður sýndu að á 133 dögum, frá fæðingu og fram að hausti, 

margfölduðu einlembingar lífþyngd sína um 10,4  og tvílembingar um 11,0. Fallþungi 
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lambanna var 4,3 sinnum fæðingarþungi þeirra, það á bæði við um einlembinga og 

tvílembinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að þau lömb sem voru þung við 

fæðingu höfðu lengri bein og þynnri vöðva en léttari lömbin (Emma Eyþórsdóttir, 2012). Ung 

lömb hafa mikla vaxtargetu og því er nauðsynlegt að sjá til þess að þau fái nægt prótein og 

orku til þess að viðhalda vexti. Fyrstu vikur ævinnar eru lömb háð mjólk frá móðurinni en búast 

má við að á milli 2 – 4 vikna fari þau að sækja í viðbótarorku frá næringarríkum jurtum. 

Vaxtargeta lamba er síðan mest fyrstu 3 – 4 mánuðina eftir fæðingu og þá þarf hagur að vera 

góður til að standast kröfur um vöxt og þroska lamba auk þess þar það að mæta kröfum ána 

til mjólkurframleiðslu (Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006a).  Vaxtarhraði lamba er afar breytilegur 

milli einstaklinga og aldursskeiða, vöxtur lamba er yfirleitt örari fram af sumri og þegar 

aðstæður eru sem bestar geta lömbin vaxið yfir hálft kíló á dag á þeim tíma. Á því aldursskeiði 

telst 300 – 400g á dag ágætur vöxtur (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013).  

Þroski lamba er metin með mismunandi mælingum sem byggjast þó allar á því að mældar 

eru hlutfallslegar breytingar. En að ferð sem mikið er notuð felst í því að bera saman þunga 

vefja, líffæra eða líkamshluta á mismunandi tímum t.d. við fæðingu þá er þroskinn mældur 

sem margföldun í þunga frá fæðingu og að tilteknum aldri. Vöxtur og þroski lamba er í bylgjum 

ef skoðað er í hvaða röð líkaminn þroskast þá eru það mikilvægustu þættirnir sem hafa 

forgang, þannig að fyrst þroskast taugavefir, þar á eftir koma nauðsynleg líffæri, bein, vöðvar 

og síðan leggst fitan langmest á skrokkinn í lok vaxtarskeiðsins. Miðað við þessa forgangsröðun 

má sjá að ef að lambið fær ekki næga næringu til að þroskast kemur það fyrst niður á fitu og 

vöðvum, sem getur komið sér illa þar sem ræktað er fyrir sem mestum vöðva (Jón Viðar 

Jónmundsson o.fl., 2013).  Því efnasamsetning líkamans breytist þegar hlutfall vöðvavaxtar 

minnkar og hlutfall fitu söfnunar eykst, þannig mikilvægt er að útvega vaxandi lömbum orku- 

og próteinríkt fóður áður en geta þeirra til vöðvavaxtar minnkar,  ef hámarka á framleiðslu á 

mögru kjöti  (Þórey Bjarnadóttir o.fl., 2006b). Íslenska sauðféð er að eðlisfari mjög mjólkurlagið 

og almennt ættu lömbin af fá næga mjólk fyrstu vikurnar, mjólkurlagni ána kemur sér mjög vel 

þegar féð er ræktað til holda líkt og áherslan hefur verið hér á landi (Jón Torfason og Jón Viðar 

Jónmundsson, 2000). 
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1.3.1 Áhrif mjólkurlagni áa á vöxt lamba 

Mjólkin sem lömbin fá fyrstu 3-4 vikurnar eftir fæðingu er mjög mikilvæg svo þau nái 

að lifa og vaxa (Morgan, Fogarty, Nilsen og Gilmour, 2007). Vaxtargeta lamba frá því þau 

fæðast og þar til þau eru vanin undan ræðst að mestu leyti af því hversu mikla mjólk þau eru 

að innbyrða (Thompson o.fl, 2011). Því er þyngdaraukning og vaxtargeta ungra lamba að miklu 

leyti háð mjólkurframleiðslu ærinnar sem þau ganga undir. Í rannsókn Torres-Hernández og 

Hohenboken, þar sem skoðað voru tengsl mjólkurframleiðslu áa, samsetningu lambakjöts og 

þyngdaraukningar lamba, kom í ljós að þyngdaraukning lamba jókst um 0.11 kg fyrir 

einlembinga og 0,07 kg fyrir tvílembinga fyrir hvern viðbótarlítra af mjólk sem ærinn 

framleiddi. Þar af leiðandi þurfti ærinn að framleiða auka 9,1 lítra af mjólk fyrir einlembinga 

og 14,3 lítra fyrir tvílembinga fyrir hvert viðbótar kíló af þyngdaraukningu hjá lömbum þeirra ( 

Torres-Hernández og Hohenboken, 1980).  Næringarþörfum áa er yfirleitt ekki fullnægt 

eingöngu með beitarlandi á meðan á mjaltaskeiðinu stendur sem verður til þess að ærinn fer 

að nýta líkamsbirgðir sínar til þess að reyna að mæta þeim orkuþörfum sem fóðrið nær ekki 

að uppfylla (Thompson o.fl, 2011). Þetta á við jafnvel þó að sauðburðarfóðrið og vorbeitin sé 

í hæsta gæðaflokki, og því er mikilvægt að ærnar séu í góðum holdum til þess að þær megi við 

því að brjóta niður eigin hold til þess að geta mjólkað nægilega mikið til að uppfylla þarfir 

lambanna.  Æskilegt er að stefna að því að ærnar séu komnar í holdastig 3,50 – 4,25 í síðasta 

lagi 2 vikum fyrir burð (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Sýnt hefur verið fram á að 

mjólkurframleiðsla hefur verið mest hjá þeim ám sem hafa meiri hold til að brjóta niður og 

hefur vöxtur lamba sem ganga undir þeim ám almennt verið mjög góður, má því ætla að þær 

ær sem mjólka vel skili af sér þyngri lömbum að hausti (Thompson o.fl, 2011).   

Rannsóknir hafa sýnt fram á að tegund fæðingar og uppeldis hefur marktæk áhrif á 

vöxt lamba. Komið hefur í ljós að öll þau lömb sem ganga ein undir eru með svipaðann vöxt 

óháð því hvort þau fæðast sem einlembingar eða ekki, og lömb sem ganga ein undir vaxa 

töluvert hraðar en þau lömb sem ganga tvö eða þrjú undir. Þessi munur á vaxtarhraða virðist 

þó minnka eftir því sem líður á mjaltaskeiðið (Morgan o.fl, 2007). Niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að einlembingar eru almennt þyngri en tvílembingar, og á það yfirleitt bæði við beint eftir 

fæðingu og að hausti. Ein af helstu ástæðunum fyrir þessum þyngdar mun er sennilega 

samkeppni um mjólk á mjaltaskeiðinu, þrátt fyrir að ærnar sem ganga með tvö lömb mjólki 

meira er mjólkurmagnið sem hvoru lambinu fyrir sig stendur til boða minna en það sem 
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einlembingum stendur til boða. Í rannsókn sem Simeonov og félaga árið 2014, þar sem skoðuð 

voru áhrif lífþunga, kyns og gerð fæðingar á vöxt og slátureiginleika lamba, fæddust 

einlembingar 22,5% þyngri en tvílembingar og voru þeir með hærri meðalvöxt á dag á meðan 

á mjaltaskeiðinu stóð samanborið við tvílembinga. Það varð til þess að einlembingar voru 

almennt um 4 dögum fljótari að ná 25 kg þunga, þó svo að daglegur vöxtur eftir að lömbin 

voru vanin af mjólkinni væri mjög svipaður hjá einlembingum og tvílembingum (Simeonov o.fl, 

2014). Mismunur á  þyngd lamba fyrstu 8 vikur ævinnar hefur áhrif á þyngd þeirra síðar á 

lífsleiðinni, 70% af þeim mun á þyngdaraukningu frá 3 – 12 vikna aldurs hefur verið rakinn til 

mjólkurdrykkju lambanna (Morgan o.fl, 2007). 

Rannsókn Simeonov og félaga sýndi einnig að þau lömb sem gengu undir ám sem 

mjólkuðu frekar lítið fóru snemma að sækjast í næringu úr þurrfóðri til að bæta upp 

mjólkurskortinn (Simeonov o.fl, 2014).  Komið hefur í ljós að 2 vikna lömb eru oft farin að neyta 

fastrar fæðu og getur vömb þeirra verið orðin full virk við 3 vikna aldur, sem bendir til þess að 

þau geti verið óháð móðurmjólkinni á þeim tíma. En beitarlandið sem þau þurfa til að ná að 

fullnægja þörfum sínum samhliða því að mjólkur neysla minnkar þarf þó að vera af góðum 

gæðum til þess að mæta næringarþörfum lambsins. Hins vegar þegar lömb sem byrja snemma 

að neyta fastrar fæðu og fá minni mjólk hafa voru skoðuð sást að 70% af næringarþörfum 

lambsins samt uppfyllt með mjólkinni, sem bendir til þess að mjólkin sé ríkjandi hluti fæðu 

lamba í nokkuð langan tíma (Morgan o.fl, 2007). Fjöldi rannsókna hafa stutt tilgátuna um að 

mjólkurlagni áa hafi veruleg áhrif á vöxt lamba og er því mikilvægt að tryggja að lömb fái sem 

mesta mjólk, sérstaklega fyrstu vikurnar eftir fæðingu. 

 

1.4 Fallprósenta 

Fallprósenta lamba er breytileg stærð sem vitað er að nokkrir þættir hafi áhrif á. Til 

þess að framleiðendur geti áttað sig betur á því magni af ætum afurðum sem búast má við 

fyrir hvern grip er nauðsynlegt að skilja muninn á lífþyngd lamba og fallþunga þeirra. Þegar 

lambi er slátrað eru ákveðnir hlutir þess líkt og ullin, blóð, innyfli og fætur fjarlægðir, það sem 

eftir stendur er þá kjöt, fita og bein. Þungi þess sem eftir stendur er það sem kallast fallþungi 

lambsins. Fallprósenta lambsins fæst síðan með því að deila fallþunga þess með lífþunganum 

sú tala er síðan margfölduð með hundrað til þess að fá prósentu. Það mætti líta á það þannig 
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að fallprósentan er það magn af lífþunganum sem fer í kæli í formi skrokka (Ihde, Cauffman, 

Olson og Halfman, e.d.).  Fallprósentan er meiri eftir því sem lamb er holdfylltara, en lækkar 

hins vegar eftir því sem það eldist og þroskast vegna þess að vambarfylli, útlimir og fleira fer 

að hafa meiri áhrif. Fylling vambarinnar hefur töluverð áhrif á fallprósentu lamba og er mikil 

munur á því hvort lömb hafa verið í svelti eða hvort þau séu vigtuð beint úr haga, fallprósentan 

er almennt hærri í lambi sem hefur verið í svelti. Þetta veldur því að lömb sem hafa sama 

lífþunga geti verið með ólíka fallprósentu. Meðalfallprósenta á Íslandi er um 42% og hún er 

algengust á bilinu 39-45% (Matís, 2019). 

 

1.5 Markmið verkefnis 

Fallprósenta lamba er reiknuð út frá fallþunga þeirra og lífþunga og hafa erlendar rannsóknir 

sýnt fram á að þættir eins og vaxtarhraði og þroski lamba, fjöldi lamba sem ganga undir, kyn 

og fleira hafi áhrif á fallprósentu lamba. Ljóst er að beitarland, veðurfar og fleira hefur áhrif á 

þá þætti sem tengdir hafa verið við fallprósentu erlendis, áhrif þessara þátta hafa ekki verið 

mikið könnuð hér á landi í beinu sambandi við fallprósentu. Markmið þessa verkefnis var því 

að taka þessa þætti og skoða hver áhrif þeirra væru við íslenskar aðstæður, þar sem íslenskt 

veðurfar er afar breytilegt auk þess sem hálendisbeit og gróður hér á landi er almennt talið 

nokkuð gott. Því væri gaman að sjá hvort þessir áhrifaþættir hafi svipuð áhrif á íslenskt sauðfé 

og þeir gera á erlend fjárkyn. 
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Gögn 

Gögnin sem notuð voru í verkefninu voru fengin úr skýrsluhaldi tilraunabúsins á Hesti. 

Gagnasafnið innihélt upplýsingar um 2914 lömb í heildina, sem skiptist í 2333 hrúta og 581 

gimbrar, sem voru fædd á árunum 2007 til 2013. Gagnasafnið var valið út frá því að til væru 

skráðar mælingar á lífþunga lambanna í vikunni fyrir slátrun, sem skiptist í septembervigtun 

og októbervigtun. Niðurstöður úr lífþungamælingu voru síðan notaðar til útreiknings á 

kjötprósentu lambanna. Fallprósentu lambanna er reiknuð sem fallþungi lambanna deilt með 

lífþunga þeirra og margfaldað með 100 til að fá út prósentu. Í gagnasafninu voru skráðar ýmsar 

grunnupplýsingar um lömbin svo sem kyn, fæðingardagur, fæðingarþungi, fjölda lamba í burði 

auk þess sem upplýsingar um vöxt lambanna og dagsetningar fyrir vigtanir voru til staðar. 

Einnig innihélt gagnasafnið ýmsar sláturniðurstöður lambanna líkt og fallþunga, fallprósentu, 

ómmælingar fyrir þykkt bakvöðva og þykkt bakfitu ásamt mati á síðufitu og flokkun lambanna 

fyrir gerð og fitu samkvæmt EUROP matskerfinu. 

 

Tafla 3  Yfirlit yfir fjölda einstaklinga í verkefninu 

Ár Hrútar Gimbrar Samtals 

2007 351 166 517 

2008 309 31 340 

2009 331 31 362 

2010 283 59 342 

2011 385 207 592 

2012 365 49 414 

2013 309 40 349 
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2.1.1 Tölfræðiútreikningar  

Frumvinnsla gagna fór fram í Microsoft Excel þar sem þau voru einfölduð og búin undir 

tölfræði úrvinnslu, Excel var einnig notað við gerð taflna. Tölfræðiúrvinnsla gagna fór fram í 

tölfræðiforritinu Rstudio ásamt því sem forritið var notað við gerð mynda. Áhrifaþættir á 

fallprósentu íslenskra lamba voru skoðaðir með Linear model. Mögulegir áhrifaþættir voru 

skoðaðir og þeir þættir sem höfðu marktæk áhrif á fallprósentuna voru hafðir með í loka 

útreikningum. Þegar búið taka frá þær breytur sem ekki höfðu marktæk áhrif stóðu eftir 

lífþungi lamba í vikunni fyrir slátrun, kyn, hversu mörg lömb gengu undir, fituflokkun og  

gerðarflokkun. Vaxtarhraði lamba var einnig tekinn með í líkanið en hann var skoðaður á 

þrenna vegu, það er að segja eftir fyrri hluta vaxtarkeiðsins, seinni hluta vaxtarskeiðsins og svo 

vaxtarhraðinn í heild.  
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3. Niðurstöður 

3.1 Lýsandi tölfræði 

Á mynd 1 má sjá dreifinguna sem var á fallprósentu lambanna í gagnasafninu. 

Meðalfallprósentan var 40% fyrir öll lömbin og staðalfrávikið = 2,2%. Normaldreifing var á 

gögnunum en fáar mælingar á báðum endum skalans og flest lömbin voru með fallprósentu á 

bilinu 38-42%. 

 

Mynd 1 Dreifing á fallprósentu lamba í gagnasafninu 

 

 

Í töflu 4 má sjá meðalfallprósentu lambanna, staðalfrávik, lægsta- og hæsta gildi eftir árum. 

Fallprósentan hefur haldist mjög svipuð á milli ára, en hefur þó hækkað örlítið árin 2012 og 

2013. Staðalfrávikið, lægsta gildi og hæsta gildi hafa einnig haldist svipuð á milli ára og virðist 

því ekki hafa verið miklar breytingar á þessum árum. 

 

Tafla 4 Meðalfallprósenta , staðalfrávik, lægsta- og hæsta gildi eftir árum 

Ár Fallprósenta Staðalfrávik Lægsta gildi Hæsta gildi 

2007 40,2 2,1 34,9 46,2 

2008 39,4 1,9 34,0 44,5 

2009 40,4 1,9 34,2 46,2 

2010 40,2 2,1 34,6 46,3 

2011 40,2 2,5 32,1 48,6 

2012 41,6 2,1 35,6 48,5 

2013 41,3 2,1 35,0 46,9 
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Í töflu 5 má sjá leiðrétt meðaltöl fyrir fallprósentu eftir kyni lamba, fjölda lamba sem gengu 

undir um haustið, gerðarflokkun og fituflokkun samkvæmt EUROP-kerfinu. 

 

Tafla 5 Leiðrétt meðaltöl fyrir fallprósentu eftir kyni, fjölda lamba sem ganga undir, 
gerðarflokkun og fituflokkun 

    Fallprósenta p-gildi 

Kyn Hrútar 40,7  
  Gimbrar 41,0 <0,001 

Gengið lamb 1 41,3  
 2 40,5  
  3 40,7 0,006 

Gerðarflokkun E 43,1  
 U 42,3  
 R 41,3  
 O 39,8  
  P 40,4 <0,001 

Fituflokkun 1 38,8  

 2 40,5  
 3- 41,3  
 3 41,7  
 3+ 42,6  
 4 45,9  
  5 N/A <0,001 

 

 

 

3.2 Áhrif kyns á fallprósentu 

Í töflu 6 má sjá meðaltöl fyrir fallprósentu lamba og staðalfrávik á milli ára og eftir kyni. 

Niðurstöðurnar sýndu að fallprósenta var breytileg eftir kyni og gimbrar voru að meðaltali með 

örlítið hærri fallprósentu öll árin. Meðalfallprósenta fyrir öll árin í heildina var 40,2% fyrir hrúta 

og 41,2% fyrir gimbrar sem sýndi að gimbrar voru 1% hærri en hrútarnir. Þessi munur er þó 

ekki mjög mikill en telst samt sem áður marktækur (p = <0,0001). 
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Tafla 6 Meðalfallprósenta og staðalfrávik eftir árum og kyni 

  Hrútar Gimbrar 

Ár Fall% Staðalfrávik Fall% Staðalfrávik 

2007 40,2 2,0 40,2 2,2 

2008 39,4 1,9 40,0 2,1 

2009 40,4 1,9 41,2 1,5 

2010 39,9 2,0 41,7 1,8 

2011 39,5 2,2 41,6 2,5 

2012 41,3 2,0 43,1 2,0 

2013 41,2 2,2 41,8 1,9 

 

Mynd 2 sýnir hvernig fallprósenta lambanna dreifist eftir kyni, þar sem 1 stendur fyrir hrúta 

og 2 stendur fyrir gimbrar. Flestir hrútar voru með fallprósentu á bilinu 38-42% en hjá gimbrum 

voru flestar með fallprósentu á bilinu 40-44% sem sýnir að þær eru flestar með nokkuð hærri 

fallprósentu en hrútarnir. 

Mynd 2 Dreifing fallprósentu eftir kyni 
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3.3 Áhrif fjölda lamba sem ganga undir um ánum á fallprósentu 

Tafla 7 sýnir yfirlit yfir hversu mörg lömb gengu eitt, tvö eða þrjú undir ánum skipt upp eftir 

árum. Mestur hluti lambanna gengu tvö undir, fæst var af lömbum sem gengu þrjú undir en 

þau voru örfá eða engin. Dreifing á fjölda lamba er nokkuð svipuð milli ára en þó nokkuð meira 

var af lömbum sem gengu tvö og þrjú undir árið 2011, en heildarfjöldi lamba var einnig töluvert 

hærri það árið samanborið við hin. 

  

Tafla 7 Yfirlit yfir fjölda lamba eftir því hvernig þau gengu undir og eftir árum 

  Fjöldi lamba sem gengu undir   

Ár Eitt Tvö  Þrjú Samtals 

2007 26 490 1 517 

2008 19 321 0 340 

2009 24 321 17 362 

2010 12 327 3 342 

2011 16 556 20 592 

2012 19 394 1 414 

2013 16 324 9 349 

 

 

Í töflu 8 má sjá meðalfallprósentu og staðalfrávik eftir því hversu mörg lömb gengu undir 

ánum. Niðurstöður sýndu að hversu mörg lömb gengu undir hafði marktæk áhrif á fallprósentu 

þeirra (p = <0,001). Lömb sem gengu ein undir voru að meðaltali með hærri fallprósentu öll 

árin,  lömb sem gengu þrjú undir voru að meðaltali með hærri eða jafna fallprósentu og þau 

lömb sem gengu tvö undir. Þegar skoðaður var munur á fallprósentu eftir því hversu mörg 

lömb gengu undir sameiginlega fyrir öll árin voru lömb sem gengu ein undir að meðaltali með 

1% hærri fallprósentu en lömb sem gengu tvö eða þrjú. Lömb sem gengu þrjú voru að 

meðaltali með 0,2% hærri fallprósentu en þau lömb sem gengu tvö. 
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Tafla 8 Meðalfallprósenta og staðalfrávik eftir árum og fjölda lamba sem gengu undir 

Ár 
Gengið 
lamb Fall% Staðalfrávik 

2007 1 41,9 2,1 

 2 40,1 2,0 

 3 35,5 N/A 

2008 1 40,7 1,8 

 2 39,4 1,9 

 3 N/A N/A 

2009 1 40,8 2,2 

 2 40,4 1,8 

 3 40,7 2,4 

2010 1 41,4 1,8 

 2 40,2 2,1 

 3 40,5 1,0 

2011 1 40,4 1,7 

 2 40,2 2,5 

 3 40,2 2,2 

2012 1 41,6 1,8 

 2 41,5 2,1 

 3 41,1 N/A 

2013 1 42,1 2,5 

 2 41,2 2,1 

  3 41,9 1,5 
 

 

3.4 Áhrif vaxtar á fallprósentu lamba 

Í töflu 9 má sjá yfirlit yfir meðalvaxtarhraða lambanna í g á dag. Vextinum var skipt í annars 

vegar fyrri hluta sem er tímabilið frá fæðingu og fram að sumarvigtun og hins vegar seinni 

hluta sem er tímabilið frá sumarvigtun til haustvigtunar. Niðurstöðurnar sýna að mestur vöxtur 

fór fram á fyrri hluta vaxtarskeiðsins. Áhrif vaxtar á fallprósentu var skoðaður fyrir hvert 

tímabil. Meðalvaxtarhraðinn sveiflaðist nokkuð á milli ára fyrir bæði fyrri hluta og seinni hluta, 

en heildarvöxturinn hélst þó nokkuð jafn á milli ára. 
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Tafla 9 Yfirlit yfir vaxtarhraða lamba eftir árum 

Ár Fyrri hluti 

(g/dag) 

Seinni hluti  

(g/dag) 

Heildarvöxtur  

(g/dag) 
 

2007 296,4 216,4 247,3  

2008 307,1 227,3 254,8  

2009 314,3 218,6 257,1  

2010 301,5 223,2 254,6  

2011 280,8 225,5 249,9  

2012 300,3 213,4 246,1  

2013 277,6 219,7 240,2  

  

 

Mynd 3 sýnir sambandið á milli vaxtarhraða lambanna fyrri hluta vaxtarskeiðsins og 

fallprósentu þeirra, skyggði hlutinn sem kemur út frá bláu línunni sýnir 95% öryggisbil. Þegar 

vaxtarhraði fyrri hluta var hafður með í heildar líkaninu var R2 = 0,26. Niðurstöður sýndu að 

vaxtarhraði fyrri hluta hafði marktæk jákvæð áhrif á fallprósentuna (p = <0,001), hverju auka 

grammi á dag í vexti fylgdi 0,01% aukning í fallprósentu.  

 

Mynd 3 Samband Vaxtar fyrri hluta og fallprósentu 
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Mynd 4 sýnir sambandið á milli fallprósentu og vaxtarhraða seinni hluta vaxtarskeiðsins (ásamt 

95% öryggisbili). Þegar vaxtarhraði seinni hluta var hafður með í heildarlíkaninu var R2 = 0,25. 

Niðurstöður sýndu marktæk neikvæð áhrif vaxtar seinni hluta á fallprósentu (p = <0,001). Með 

hverju auka grammi sem lömbin uxu á dag fylgdi 0,01% lækkun í fallprósentu. 

Mynd 4 Samband vaxtar síðarihluta og fallprósentu 

 

Mynd 5 sýnir samband heildarvaxtar og fallprósentu lamba ásamt 95% öryggisbili. Þegar 

heildarvaxtarhraði var tekin með í líkanið var R2 = 0,24. Heildarvöxtur hafði ekki marktæk áhrif 

á fallprósentuna (p = 0,27), en fyrir hvert auka gramm lækkaði fallprósentan um 0,002%. 

 

Mynd 5 Samband heildarvaxtarhraða og fallprósentu 
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3.5 Áhrif fitu á fallprósentu lamba 

Þegar skoðað var þykkt bakfitu samkvæmt ómmælingu og áhrif hennar á fallprósentu sást að 

hún hafði marktæk jákvæð áhrif (p = <0,001). Fyrir hvern auka mm af fitu hækkaði 

fallprósentan um 0,02%.  Einnig sýndu niðurstöður að fallprósenta lambanna var hærri eftir 

því sem skrokkar þeirra fóru í hærri fituflokk. Sama átti við fyrir gerðarflokkun skrokkanna þeir 

skrokkar sem flokkuðust í E og U voru með töluvert hærri fallprósentu en þeir skrokkar sem 

flokkuðust í O og P. 

 

Mynd 6 Samband Fituflokkunar og Fallprósentu 

 

 

Mynd 6 sýnir sambandið á milli fituflokkunar og fallprósentu þar sem fituflokkur 1 er táknaður 

sem 2, flokkur 2 sem 5, flokkur 3- sem 7, flokkur 3 sem 8, flokkur 3+ sem 9, flokkur 4 sem 11 

og flokkur 5 táknaður með 14. 

Mynd 7 Samband gerðarflokkunar og Fallprósentu 

 

Á mynd 7 má sjá sambandið á milli gerðarflokkunar og fallprósentu þar sem E er táknað með 

14, U með 11, R með 8, O með 5 og P með 2. 
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4. Umræður 

Fallprósenta er einn af mörgum þáttum sem hafa áhrif á verðmæti sláturgripa. Fallprósentan 

er reiknuð út með því að deila fallþunga lambanna með lífþunga þeirra og margfalda svo með 

100 til þess að fá út prósentuna. Fallprósentan er breytileg stærð sem þættir eins og lífþyngd, 

fita, kyn, og vöxtur hafa áhrif á. Meðalfallprósenta lamba í gagnasafninu var 40,5% sem er í 

samræmi við það sem fundist hefur áður hér á landi og er hún yfirleitt á bilinu 38-45%. 

Niðurstöður gagnanna sýndu að gimbrar voru almennt með hærri fallprósentu 

samanborið við hrúta. Þessar niðurstöður eru í samræmi við ýmsar erlendar rannsóknir. Kyn 

skýrði um 3% af breytileika fallprósentu í  gagnasafninu. Meðalfallprósenta hrúta var 40% og 

meðalfallprósenta gimbra var 41%. Þetta er svipaður munur og komið hefur fram í erlendum 

rannsóknum. Þegar skoðað var áhrif kyns á fallprósentu í Nýja Sjálandi var meðalfallprósenta 

gimbra 44% og meðalfallprósenta hrúta 43% ( Muir, Thomson og Askin ,2008). Ein af ástæðum 

þess að gimbrar hafa almennt hærri fallprósentu er að hrútar eru yfirleitt fitu minni. Gimbrar 

þroskast að jafnaði fyrr en hrútar og fara því fyrr að safna fitu fram yfir vöðva, einnig eru  hrútar 

oft með stærri og þyngri bein miðað við gimbrarnar sem verður til þess að þó svo að hrútarnir 

séu almennt þyngri er hlutfall beina meira. Einnig er t.d. lífþungi, höfuð, æxlunarfæri og fleira  

almennt þyngri hjá hrútum en gimbrum sem stafar af kynhormónum sem hafa áhrif á vöxt 

vefja og líffæra, og er því líffæri og aðrir þættir meiri hluti af heildar lífþunga hrúta miðað við 

gimbrar þar sem fitan er oft þyngri víða um líkamann. 

Lömb sem gengu ein undir ánum voru með hærri fallprósentu en þau sem gengu tvö 

og þrjú. Meðalfallprósenta lamba sem gengu ein undir var 41,2%, fyrir lömb sem gengu tvö 

undir var hún 40,4% og hún var 40,6% fyrir lömb sem gengu þrjú undir. Lömb sem gengu ein 

undir uxu almennt hraðar en lömb sem gengu tvö eða þrjú  á fyrri hluta vaxtarskeiðsins en 

seinni hlutann fóru lömb sem gengu þrjú undir að vaxa svipað hratt og þau lömb sem gengu 

ein undir. Þegar litið er á heildarvöxtinn voru lömb sem gengu ein undir og þrjú undir að vaxa 

nokkuð svipað. Lömb sem gengu tvö undir voru að vaxa hægar en lömb sem gengu ein undir 

og lömb sem gengu þrjú undir á bæði fyrri hluta og seinni hluta vaxtarskeiðsins auk þess sem 

þau uxu einnig hægar þega heildarvöxtur þeirra var skoðaður. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við rannsóknir Simeonov og félaga þar sem skoðaður var vöxtur lamba, niðurstöður 

þeirra sýndu að lömb sem gengu ein undir voru með hærri meðalvöxt á dag fyrri hluta 

vaxtarskeiðsins (Simeonov o.fl, 2014).  
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Niðurstöður verkefnisns sýndu að vaxtarhraði lamba hefur áhrif á fallprósentu þeirra 

og hafði vaxtarhraði fyrri hluta vaxtarskeiðsins meiri áhrif á fallprósentu saman borið við 

vaxtarhraðan seinni hluta vaxtarskeiðsins. Svipaðar niðurstöður hafa fundist erlendis, í 

nýsjálenskri rannsókn frá árinu 2010 kom í ljós að þyngdaraukning fyrr ávaxtarskeiðinu hafði 

meiri áhrif á fallprósentu miðað við þá þyngdaraukningu sem átti sér stað stuttu fyrir slátrun 

(Litherland, Dynes og Moss, 2010). 

Vöxtur lamba er samspil móðurháhrifa annars vegar og vaxtargetu lambsins hins vegar 

og hefur umhverfið áhrif á þessa þætti. Beitarland og hálendi á Íslendi er almennt mjög gott 

og næringarríkt sem meðal annars veldur því að íslensk lömb vaxa og þroskast nokkuð hraðar 

en þekkist erlendis auk þess sem íslenskar ær eru taldar vera nokkuð mjólkurlagnar og sinna 

lömbum sínum vel. Þessir þættir eru íslenskum lömbum í hag, niðurstöður verkefnisins benda 

til þess að því hraðari sem vöxtur lamba er frá fæðingu fram að sumri því hærri verður 

fallprósenta þeirra. Mjólkurlagni ánna hefur töluverð áhrif á vöxt lamba á þessu tímabili þar 

sem mjólkin er aðal næring þeirra mestann hluta tímabilsins.  Næringaríkur gróður er síðan 

mikilvægur til að viðhalda vexti lamba eftir að þau hætta að nýta mjólkina sem aðal 

næringarforða. 

Niðurstöður sýndu að fita hafði marktæk áhrif á fallprósentuna, því feitari sem lömbin 

voru því hærri var fallprósenta þeirra. Slíkar niðurstöður hafa einnig komið fram í rannsóknum 

erlendis. Þegar gerð var rannsókn í Nýja sjálandi þar sem slátrað var annars vegar 7 mánaða 

lömbum sem uxu hratt og hins vegar 14 mánaða lömbum sem uxu frekar hægt kom í ljós að 

yngri lömbin voru með meiri fitu og hærri fallprósentu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

sterklega í skyn að fallprósenta lamba fer vaxandi eftir því sem þau eru feitari og þyngri (Muir, 

Thomson og Askin, 2008). Niðurstöður þessa verkefnis sýndu einnig að eftir því sem 

skrokkarnir flokkuðust í hærri fituflokk var fallprósentan þó nokkuð hærri. Rannsókn sem gerð 

var í Nýja Sjálandi árið 2010 sýndu að fyrir 10 mm aukningu af fitu yfir 12 rifi fylgdi um 3-6% 

hækkun í fallprósentu (Litherland, Dynes og Moss, 2010). 

Aðstæður þegar lömb eru vigtuð geta haft áhrif á þunga þeirra, og í mörgum erlendum 

rannsóknum hefur einn af aðaláhrifaþáttum á fallprósentu hjá lömbum verið vambarfylli þegar 

lömbin voru vigtuð fyrir slátrun og er fallprósentan lægri í lömbum sem eru vigtuð södd.  
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5. Ályktanir 

Niðurstöður þessa verkefnis jafnt og annarra rannsókna sýna að þættir eins og kyn, fjöldi 

lamba sem ganga undir ánum, vöxtur lamba og fleira hafa töluverð áhrif á fallprósentu. Þeir 

áhrifaþættir sem skoðaðir voru í þessu verkefni höfðu allir marktæk áhrif á fallprósentu 

íslenskra lamba, áhrifn voru þó mismikil.  

Íslenskt gróðurfar hefur ætíð spilað stóran þátt í vexti og þroska lamba. Gott og 

næringaríkt beitarland samhliða góðri mjólkurlagni ánna hefur skilað sér vel hér á landi þar 

sem áherslan hefur lengi verið á holdamikið fé. Niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að 

vöxtur og þroski lamba séu með þeim þáttum sem hafa mest áhrif á fallprósentuna hjá 

íslenskum lömbum. En aðrir áhrifaþættir líkt fjöldi lamba sem ganga undir ánum spila þó þar 

inní  þar sem vöxturinn er mismunandi eftir því hversu mörg lömb ganga undir. Niðurstöður 

verkefnisins sýna að fita hefur marktæk áhrif á fallprósentu lamba hér á landi og eru áhrif 

hennar töluverð. Íslenskir bændur þurfa að varast að velja of hart gegn fitu í ræktunarstarfinu 

því það gæti leitt til töluverðar lækkunar á fallprósentu hjá íslenskum lömbum. 

Áætla má að með örum og góðum vexti ásamt ræktun á þéttbyggðu og holdagóðu fé 

megi ná fram góðri fallprósentu hér á landi Góður skilningur á þeim þáttum sem hafa áhrif á 

fallprósentu getur hjálpað bændum að tengja saman lífþunga lamba við fallþunga þeirra af 

meiri nákvæmni og þar með auðveldað þeim að uppfylla og mæta þeim kröfum sem gerðar 

eru til framleiðenda.  
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