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Ágrip 

Sauðfjársæðingar spila lykilhlutverk í kynbótum íslenska fjárstofnsins. Þar sem notkun á 

sauðfjársæðingum er ein leið til þess að sækja m.a. nýtt erfðaefni. Árangur sæðinga frá sauðfjár-

sæðingastöðinni á Suðurlandi hefur verið 67-68%  síðustu þrjú árin, 2019, 2020 og 2021.  

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort hægt væri að skilgreina hvað einkennir gott 

sæði og hvað einkennir lélegt sæði í tengslum við fanghlutfall sæddra áa. Ekki hafa verið gerðar 

sambærilegar rannsóknir hérlendis svo vitað sé til og því er þessi rannsókn fyrsta sinnar 

tegundar. Notast var við gögn frá sauðfjársæðingastöðinni á Suðurlandi, þau gögn innihalda 

m.a. upplýsingar um magn, þéttni, hreyfanleika og lífhlutfall sæðis úr hverri sæðistöku hjá 

hverjum sæðingahrút. Gögnin frá sæðingastöðinni voru síðan borin saman við frjósemisgögn 

sem fengust úr gagnagrunninum Fjárvís. Gögnin voru borin saman til þess að athuga hvort 

fyndist ákveðið gildi á magni, þéttni, hreyfanleika eða lífhlutfalli sem hefði áhrif á hvort ærin 

héldi eða héldi ekki. Fyrst og fremst var unnið með ferskt sæði og ósamstilltar ær til þess að fá 

loka niðurstöður.  

Í byrjun voru samstilltar og ósamstilltar ær bornar saman, þar sem gögn voru til staðar, til að 

sýna fram á hvort munurinn á fanghlutfalli sæddra áa væri marktækur. Áður hefur komið fram 

að samstilltar ær hafa lægra fanghlutfall. Reyndist það vera rétt þar sem munur á fanghlutfalli 

var marktækur á milli samstilltra og ósamstilltra áa (p<0,0001). Notast var við ósamstilltar ær 

svo áhrifin af samstillingu áa hefði ekki áhrif á niðurstöðurnar. Sæðingahrútar, árin þrjú og 

sæðisgæðin voru síðan borin saman við fanghlutfall ánna. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tveir 

hrútar voru marktækt frábrugðnir samanborið við aðra hrúta sama ár. Árið 2012 var Stakkur 

10-883 marktækt frábrugðinn þegar hann var borinn saman við aðra hrúta sama ár. Þar sem 

árangur var lakastur hjá Stakk 10-883 það ár. Árangur Kölska 10-920 var marktækt lélegri 

samanborið við Klett 13-962, Berg 13-961 og Börk 13-952 árið 2016. Þar sem árangur Kölska 

10-920 var lakastur en árangur Kletts 13-962 var bestur og Bergs 13-961 næst bestur. Aftur á 

móti var Börkur 13-952 með flestar ær sæddar. Hins vegar árið 2020 var enginn hrútur marktækt 

frábrugðinn þegar hrútarnir voru allir bornir saman. Ekki reyndust vera marktækt áhrif milli 

þessara þriggja ára sem tekin voru fyrir (p>0,05). Magn sæðis hafði ekki marktæk áhrif (p>0,05) 

á hvort ærin héldi eða héldi ekki. Einnig hafði þéttni, lífhlutfall og hreyfanleiki ekki marktæk 

áhrif (p>0,05).  

 

Lykilorð: Sauðfjársæðingar, kynbætur, fanghlutfall, sæðisgæði  
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1. Inngangur 

1.1 Upphaf kynbóta í íslenskri sauðfjárrækt  

Sauðfjárrækt hefur verið þýðingarmikill þáttur í íslenskum landbúnaði síðan sauðfé barst til 

landsins með norrænum landnámsmönnum. Sauðféð gaf af sér þrenns konar afurðir; mjólk, ull 

og kjöt (Adalsteinsson, 1981; Árni Brynjar Bragason, 2013). Ekki er vitað hvort sérstök stefna 

hafi verið tekin hvað varðar sauðfjárrækt fyrstu þúsund árin eftir landnám. Því hefur þó líklegast 

verið veitt athygli snemma að afkvæmin líktust foreldrum og í kjölfarið afurðameiri gripir verið 

valdir sem hrútsmæður. Þar má taka sem dæmi ef að mjaltakonur tóku eftir því að sumar ær 

mjólkuðu meira en aðrar, hafa þá þær ær verið valdar sem hrútsmæður (Halldór Pálsson, 1983). 

Það er síðan ekki fyrr en um 18. öld þar sem víða í Evrópu vaknar áhugi á úrbætum í landbúnaði. 

Sá áhugi berst til Íslands en árangurinn varð takmarkaður. Sjáanlegur árangur varð ekki fyrr en 

Þórður Thoroddsen (1736-1796) fyrsti búfræðingurinn á Íslandi hvatti til kynbóta sauðfjár með 

því að notast við úrval. Þórður hvatti þar með bændur að velja og nota vel ættaða hrúta. Magnús 

Ketilsson (1732-1803), sýslumaður í Dalasýslu er talinn hafa verið fyrstur manna hérlendis sem 

fór eftir tillögum Þórðar, þ.e. að notast við úrval og með því kynbætti hann sauðfjárstofn sinn 

allverulega (Halldór Pálsson, 1983). Á fyrri hluta 19. aldar tókst að rækta ættarstofna með 

kynbótum, voru þetta stofnar á borð við Jökuldalsfé og Möðrudalsfé (Halldór Pálsson, 1983). 

Þegar sauðasala til Bretlands hófst í kringum 1870 voru íslenskir bændur farnir að huga að 

mikilvægi ræktunar á vel þungum og holdfylltum gripum. Sauðirnir þurftu að ná vissri þyngd 

og vera með ágætlega fyllt bak til þess að tekið væri við þeim og greitt fyrir þá. Bændurnir 

stefndu að því í kjölfar sauðasölunnar að velja sem þyngsta hrúta til ásetnings í von um að það 

skilaði sér í aukinni þyngd á gripum. Árangur kynbótanna var breytilegur vegna samspilandi 

þátta, s.s. þekkingu á jarðrækt og þar með mikilvægi þess að fóðrunin væri góð (Árni Brynjar 

Bragason, 2013; Halldór Pálsson, 1983).  

Aðrar leiðir voru farnar en að beita úrvali til þess að kynbæta íslenska sauðfjárstofninn. 

Kynbótabú var stofnað að Elliðavatni fyrir ofan Reykjavík árið 1756. Bústjóri þess var sænskur 

barón, F. W. Hastfer sem fór strax í það að flytja inn 10 enska hrúta. Má segja þetta hafi verið 

upphaf innflutnings á erlendum sauðfjárkynjum sem nýta átti til kynbóta. Magnús Stephensen 

ásamt öðrum sem fylgdu í kjölfarið hófu einnig innflutning á sauðfé. Með þessum innfluttu 

kynjum bárust í einhverju tilfellum sauðfjársjúkdómar til landsins (Árni Brynjar Bragason, 

2013). Fyrst var það fjárkláðinn fyrri sem olli niðurskurði á öllu sauðfé þar sem sjúkdómurinn 

hafði komið upp. Síðan voru það sjúkdómar á borð við fjárkláðann síðari og riðuveiki sem 

bárust til landsins. Varð það til þess að bann var sett á innflutning búfjár, en bannið stóð í hálfa 
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öld. Eftir afléttingu bannsins voru vissulega vel heppnaðir innflutningar á ám og hrútum sem 

báru ekki með sér sjúkdóma og nýtt voru til kynbóta. En síðan bárust fleiri skæðir sauðfjár-

sjúkdómar með innfluttu sauðfjárkyni sem dreift var út um land allt. Þetta voru sjúkdómarnir 

votamæði, þurramæði, visna, garnaveiki og kýlapest. Ollu þessir sjúkdómar gríðarlegu tjóni. Í 

kjölfarið kom í ljós að vissir blendingar höfðu meiri mótstöðu fyrir þessum sjúkdómum heldur 

en íslenska sauðféð. Var það til þess að í fyrsta sinn var flutt inn sæði, en sæðið kom frá 

Skotlandi árið 1945. Um 600 ær voru sæddar og var tilgangurinn fyrst og fremst að fá 

einstaklinga sem höfðu meiri mótsstöðu fyrir sjúkdómunum (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Þetta var þó ekki í fyrsta skiptið sem notast var við sæðingar á Íslandi, þar sem sauðfjársæðingar 

voru fyrst innleiddar árið 1939 (Halldór Pálsson, 1983).  

Snemma kom í ljós að sæðingarnar urðu þýðingarmeiri á hverju árinu sem leið í ræktunar-

starfinu. Talað var um að sæðingalömb yrðu sett á fremur en að þeim yrði slátrað til þess að 

hægt væri að rækta upp úrvalsgripi (Jón Viðar Jónmundsson, 1983). Tilgangur sæðinganna 

þegar byrjað var að notast við þær var að kynbæta gripi með því að betrumbæta kjöt- og 

ullareiginleika ásamt því að ýta undir útbreiðslu sauðfjárstofnsins. Útbreiðsla fjárstofnsins 

snerist fyrst og fremst um að fá ræktunargripi sem höfðu sterkari mótstöðu gegn mæðiveiki og 

jafnvel öðrum sauðfjársjúkdómum. Sauðfjársæðingarnar spila lykilhlutverk í kynbótum fjár-

stofnsins, hafa þær gert það frá upphafi sauðfjársæðinga og gildir það ennþá daginn í dag. Þar 

sem í ræktunarmarkmiði sauðfjárræktar kemur m.a. fram að sauðfjársæðingar halda áfram að 

vera mikilvægur þáttur í dreifingu erfðaefnisins innan stofnsins (Hjalti Gestsson, 1983; 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2019). Notkun á sauðfjársæðingum er ein leið til þess að 

auka úrvalsstyrkinn og til þess að sækja nýtt erfðaefni. Umtalsverðar kynbótaframfarir hafa átt 

sér stað frá upphafi sæðinga og í dag er hægt að rekja kynbótaframfarir til beins vals á sæðinga-

hrútum (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Hægt er að sjá svart á hvítu 

hverju sauðfjársæðingarnar hafa skilað í fjárstofninn. Könnun var gerð á legglengd á aðal-

sýningu, á Suðurlandi árið 1971. 10 árum seinna var haldin aukasýning á Suðurlandi, á þeirri 

sýningu var m.a. legglengd mæld (Hjalti Gestsson, 1983). En mæling á legglengd fer þannig 

fram að vinstri framfótaleggur er mældur frá efri brún leggjar að leggjarhaus (Stefán Sch. 

Thorsteinsson, 1983). Sást á aukasýningunni sem haldin var 10 árum síðar að góður árangur 

hafði náðst með að stytta legglengd sæðingarhrútanna (Hjalti Gestsson, 1983). Mikilvægt er 

einnig að benda á að meirihluti hrútanna sem voru á aukasýningunni voru undan sæðinga-

hrútum. Síðan sást það að búið var að ná að stytta legglengd sæðingahrúta um 6 mm á 12 árum. 

Voru síðan teknar saman upplýsingar um mest notuðu sæðingahrútana á Suðurlandi árin 1968-
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1981. Mátti sjá á þeim upplýsingum að vaxtarhraði lamba og afurðarsemi dætra hafði aukist 

gífurlega og því má segja að gríðarlegum erfðaframförum hafði verið náð með notkun á 

sæðingum. Einnig voru teknar saman upplýsingar frá fjárræktarfélögum á Suðurlandi árin 

1968-1981. Kom þar fram að afurðir höfðu einnig aukist, um næstum 4 kg af kjöti eftir hverja 

á (Hjalti Gestsson, 1983). Það voru ekki einungis afurðir sem hægt var að bæta með kynbótum, 

talið var að m.a. væri hægt að bæta frjósemi. Þar sem stöðugt úrval átti að veita möguleika á að 

auka smám saman frjósemi. Í dag er vitað að til þess að geta kynbætt eiginleika með góðum 

árangri þarf arfgengi þeirra að vera sæmilega hátt, því hærra sem arfgengið er því auðveldara 

er að kynbæta (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). Arfgengi fyrir frjósemi 

fullorðinna gripa m.v. fædd lömb eftir hverja á er h2 = 0,10. Aftur á móti er arfgengi fyrir 

frjósemi hæst á gemlingsárinu, h2 = 0,17. Arfgengi eiginleika sem er á bilinu h2 = 0,05-0,30 er 

mjög lágt og er því erfitt að kynbæta fyrir þeim eiginleikum (Jón Viðar Jónmundsson og Emma 

Eyþórsdóttir, 2013; Þorvaldur Árnason og Jón Viðar Jónmundsson, 2006). Hér áður var þó talið 

að sæðingar hafi spilað þýðingarmikið hlutverk hvað varðar aukna frjósemi, þá með kynbótum 

ásamt öðrum tækninýjungum, s.s. djúpfrystingu sæðis og samstillingu gangmála áa (Ólafur R. 

Dýrmundsson, 1983). En þegar leiðir voru fundnar til þess að samstilla gangmálin opnaði það 

fyrir mikla möguleika hvað varðaði kynbætur með notkun á sæðingum (Jón Viðar Jónmunds-

son, 1983). Ókosturinn við notkun á samstillingu gangmála er lægra fanghlutfall á ánum (Hjalti 

Gestsson, 1983). Einnig má benda á annað í ljósi umræðna sem hafa verið í samfélaginu. Það 

er notkun á PMSG (e. pregnant mares serum gonadotropin) í tengslum við samstillingu áa. 

PMSG er kallað í dag eCG (e. equine chorionic gonadotropin), hormón sem unnið er úr 

merarblóði og notað til þess að fá betri frjósemi þegar ærnar eru samstilltar. Erlendis er eCG 

oft notað þegar ærnar eru samstilltar fyrir utan fengitímann, þar sem eCG er bæði eggbús-

örvandi og gulbúsörvandi hormón (Donrov, Batsaihan og Ley, 1998; Olivera-Muzante, Fierro, 

López og Gil, 2011).   

1.2 Upphaf sæðinga 

Upphaf fyrstu stóru líftækniaðferðarinnar hófst með sæðingum sem notast var við til þess bæta 

erfðir og æxlun húsdýra. Notkun sæðinga hefur haft gríðarleg áhrif út um allan heim. Þróun 

sæðinga má segja vera frá býflugum og annarra fljúgandi skordýra sem hafa spilað lykilþátt í 

æxlun plantna, yfir í uppfinningu mannanna að notast við sæðingar á húsdýrum. Uppfinninguna 

má síðan rekja langt aftur í tímann frá því að menn sáu sæðisfrumur í fyrsta skipti (Foote, 2002).  
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1.2.1 Upphaf sæðinga erlendis 

Leeuwenhoek og aðstoðamaður hans voru fyrstir til þess að sjá sæðisfrumu árið 1678. Notuðu 

þeir til þess nákvæma linsu sem Leeuwenhoek bjó til og varð til þess að sæðisfruman sást með 

berum augum (Foote, 2002). Önnur öld leið þangað til fyrsta sæðingin sem bar árangur varð að 

veruleika, árið 1780. Ítalski munkurinn og eðlisfræðingurinn Spallazini varð fyrstur til að 

framkvæma sæðingu sem heppnaðist. Spallazini sæddi tík með þeim árangri að þrír hvolpar 

komu 62 dögum seinna (Foote, 2002; Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Spallazini náði einnig að 

sýna fram á að hægt væri að þynna sæðið með vatni án þess það tapaði eiginleika sínum. Sýndi 

hann einnig fram á að ef frjóvgun átti að eiga sér stað þyrftu egg og þroskaðar sæðisfrumur að 

vera til staðar. Þrátt fyrir þessar uppgötvanir féllu þessar uppgötvanir í gleymsku, í næstum 

heila öld (Guðmundur Gíslason, 1945). Rúmlega hundrað ár liðu þar til Heape ásamt öðrum 

gerðu grein fyrir notkun sæðinga, en það var í einangruðum rannsóknum á kanínum, hundum 

og hestum árið 1897. Nokkrum árum síðar stigu fram brautryðjendurnir í nútímasæðingum þeir 

Ivanoff og Milavanov. Þeir voru rússneskir vísindamenn en Ivanoff rannsakaði m.a. sæðingar 

húsdýra, hunda og refa (Foote, 2002). Ivanoff var fyrstur til að sæða marga gripi, en hann sæddi 

109 hryssur á árunum 1901-1904, af þeim urðu 85 fylfullar. Ivanoff varð síðan fyrstur til að 

sæða kýr og sauðfé svo þær festu fang (Guðmundur Gíslason, 1945). Milavanov tók síðan yfir 

rannsóknir sæðinga og einblíndi á sauðfé og nautgripi. Hann útbjó gerviskeið og annan búnað 

sem er líkur þeim búnaði sem notast er við sæðistöku enn þann dag í dag. Framfarirnar á 

sæðistökum voru því gríðarlegar þar sem í upphafi var svampi komið fyrir í leggöng kvendýra, 

svampurinn síðan fjarlægður og sæðið sogið upp úr svampinum. Í upphafi voru aðrar aðferðir 

einnig notaðar, sú helsta var að sæðið var sogið upp úr skeið kvendýrsins eftir að hleypt var til 

en sú aðferð var ekki góð, sæðið óhreinkaðist og ekki var hægt að nota það til frjóvgunar. 

Svamp- eða hylkjaaðferðin tók þá við líkt og lýst var hér að ofan, en sú aðferð reyndist betri þó 

erfitt væri að ná ásættanlegu magni af sæði þar sem svampurinn dró hluta af sæðinu í sig. Aðrar 

aðferðir líkt og nokkurs konar smokkar sem settir voru á karldýrið og rafstraumar til kynfæranna 

voru reyndar, en erfitt reyndist að útbúa hentuga smokka sem pössuðu og rafstraumarnir höfðu 

m.a. neikvæð áhrif á hrútinn (Foote, 2002; Guðmundur Gíslason, 1945). Sæðingarnar á 

dýrunum þróuðust einnig með tímanum. Danskir dýralæknar fundu leið til þess að koma sæðinu 

lengra inn í leghálsinn og inn í legið sjálft. Þessi þróun varð til þess að hægt var að nota minna 

sæðismagn í hverri sæðingu. Önnur dönsk uppfinning var að geyma sæðið í stráum, en það var 

árið 1940 sem doktor Sørensen sá að hægt væri að geyma sæðið í hafrastráum. Geymsla 

sæðisins í stráum þróaðist síðan enn frekar, árið 1964 framleiddi Cassou strá úr sellófani sem 

síðan voru notuð út um allan heim. Menn gerðu fleiri uppgötvanir tengdar sæðingum aðrar en 
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að finna upp tækni og geymsluaðferðir. Lagerlöf var þekktur fyrir rannsókn sína á frjósemis-

vandamálum nautgripa. Lagerlöf rannsakaði árið 1934 í doktorsverkefninu sínu breytingar á 

sæðisfrumunum og eistum nauta sem höfðu skert áhrif á frjósemi (Foote, 2002). Nákvæmar 

rannsóknir tengdar sæðingum og sæðisfrumum fóru einnig fram í hinum ýmsum löndum, m.a. 

í Sovétríkjunum og Bandaríkjunum. Þessar rannsóknir sýndu fram á hvernig frjóvgun átti sér 

stað, hvernig sæðisfruman lifði og m.a. hvernig sæðisfrumurnar brugðust við hitabreytingum 

(Guðmundur Gíslason, 1945). Leiðir voru fundnar til þess að geta safnað saman sæði úr 

mörgum hrútum, notkun vökva til þynningar á sæðinu til þess að drýgja það og frysting á 

sæðinu sem gerði kleift að geyma/flytja sæðið í lengri tíma. Tækni var notuð sem búið var að 

finna upp á við meðhöndlun nautasæðis, þar sem eggjarauðum og glýseróli var blandað saman 

við sæðið áður en það var sett í frost. Síðan kom í ljós að notkun á þiðnu hrútasæði skilaði ekki 

tilætluðum árangri, þar sem frjósemin var lág. Kom þetta til notkunar á  kviðholssjá við sæðingu 

með þiðnu sæði til þess að fá hærri frjósemi. Erfitt virtist þó vera að ná góðum árangri við 

notkun á sæðingum sérstaklega á sauðfé og því voru sauðfjársæðingar ekki útbreiddar (Foote, 

2002). Í upphafi 21. aldar var hlutfall sæddra kinda á Íslandi mjög hátt. Á þeim tíma var óvíða 

í heiminum hlutfallið eins hátt og var hérlendis. Árið 2002 voru 28.578 ær sæddar en á þeim 

tíma var þetta um 7,6% af ásettum ám. Má telja líklegt að áhugi frumkvöðlanna á sauðfjár-

sæðingum eigi stóran þátt í því hversu stórt hlutfallið var á þessum tíma (Þorsteinn Ólafsson, 

2004a).    

1.2.2 Upphaf sæðinga á Íslandi 

Halldór Vilhjálmsson skólastjóri á Hvanneyri lét gera fyrstu tilraun til að sæða kindur á Íslandi 

árið 1913. Halldór hafði fengið kynbótahrút sem síðan lamaðist og gat því ekki sinnt ánum. 

Náðist að taka sæði úr hrútnum og sæða þrjár kindur, en ein af þeim hélt. Talið er að þessi 

árangur sé góður m.v. hversu erfitt er að ná sæði úr hrút sem eitthvað er að í afturfótum og 

einnig voru ekki til viðeigandi sæðistæki og tól (Guðmundur Gíslason, 1945). Guðmundur 

Gíslason læknir var hins vegar fyrstur til þess að innleiða sauðfjársæðingar á Íslandi. Í desember 

árið 1939 var sæði fyrst flutt og voru 6 ær sæddar með því sæði, en þær héldu allar. Í samráði 

við sauðfjárræktarráðanaut Búnaðarfélags Íslands hóf Guðmundur að sæða kindur á Suðurlandi 

með úrvalshrútum sem sýndu viðnámsþrótt við mæðiveiki. Hugsunin á bakvið þessar sæðingar 

voru því fyrst og fremst að auka mótstöðu sauðfjár við mæðiveiki. Í desember sama ár var farið 

á milli bæja og fleiri ær sæddar, ærnar voru því sæddar með misgömlu sæði þar sem mislangt 

var á milli bæja. Kom þá fljótlega í ljós að til þess að árangur næðist í sæðingum hvað frjósemi 

varðar væri best að sæðið væri sem nýjast, það væri sem stystur tími liðinn frá sæðistökunni að 
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sæðingunni sjálfri (Guðmundur Gíslason, 1945; Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Nokkrum árum 

eftir hóf Hjalti Gestsson að starfa með Guðmundi í sauðfjársæðingum. Hjalti og Guðmundur 

völdu 4-5 hrúta ár hvert og á þeim tíma fór sæðistakan fram í herbergi á vörubílspalli. 

Guðmundur sæddi síðan ærnar út um lúgu á vörubílspallinum. Síðar var farið að flytja sæðið á 

milli bæja og Guðmundur kenndi fleirum réttu sæðingahandtökin og var árangur annarra 

sæðingamanna með fremsta móti (Hjalti Gestsson, 1983; Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Ásamt 

vali á úrvalshrútum fyrir sæðistöku var farið að flytja inn sæði frá Skotlandi. Sæðið sem flutt 

var til landsins frá Skotlandi var úr Cheviot-hrútum, Blackface- og Border-leicester hrútum. 

Einnig voru fluttir inn hrútar frá Skotlandi en þeim var öllum lógað vegna fótrots. Náðist þó að 

taka úr þeim sæði áður en þeim var lógað og farið var með það norður í Svarfaðardal (Þorsteinn 

Ólafsson, 2004a).  

Í fjárskiptunum 1949-1953 dró alveg úr notkun sæðinga þar sem menn voru líklega að byggja 

upp nýja stofna hver á sínu svæði. Sauðfjársæðingastöð var þó starfandi nokkra daga í desember 

á Hesti í nokkur ár á meðan fjárskiptum stóð. Útbreiðsla sæðinga frá þeirri tilteknu stöð var þó 

takmörkuð þar sem fyrst og fremst voru sæddar ær úr Borgarfjarðarhéraði. Í framhaldinu, eftir 

mikinn undirbúning, tókst að fá samþykki fyrir flutningi á sérvöldum hrútum í einangrun að 

Laugardælum. Voru þetta 7 úrvalshrútar af þingeyskum stofni og 2 forystuhrútar. Guðmundur 

Gíslason sá um sæðistökuna í Laugardælum og var sæðið flutt m.a. í Borgarfjörðinn, á 

Snæfellsnesið og í Skagafjörðinn (Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Á milli ára fjölgaði sæddum ám 

og árangur sæðinganna fór batnandi. Áhugi bænda á sæðingum jókst eftir að hafa séð sæðinga-

lömb sem báru af öðrum lömbum. En með auknum áhuga fjölgaði sæðingahrútum í Laugar-

dælum. Árið 1958 var síðan haldið sæðinganámskeið þar sem Páll A. Pálsson yfirdýralæknir 

ásamt tveimur öðrum sáu um kennsluna. Út frá þessu spretta upp sæðingastöðvar víðsvegar, en 

erfitt var að fá starfsleyfi (Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Því voru ákveðin tímamót árið 1968 

þegar sauðfjársæðingarstöðin í Laugardælum var stofnuð og starfar hún enn. Sauðfjársæðinga-

stöðin var stofnuð þar sem menn töldu erfitt að kynbæta þar sem sauðfjárveikivarnarlínurnar 

hömluðu aðgang að úrvalskynbótahrútum (Hjalti Gestsson, 1997; Þorsteinn Ólafsson, 2004a). 

Árið 1970 var flutt sæði frá þremur stöðvum, Hesti, Lundi og Laugardælum. Síðan fluttist 

sæðingastöðin fyrir norðan frá Lundi yfir á Möðruvelli og fyrir vestan frá Hesti yfir í Borgarnes 

(Þorsteinn Ólafsson, 2004a). Fyrirkomulagið var þannig að í þónokkur ár var stöðin í Laugar-

dælum starfrækt árlega. Stöðvarnar í Borgarnesi og á Möðruvöllum voru starfræktar til skiptis 

(Jón Viðar Jónmundsson, 1996). Sauðfjársæðingastöðin á Möðruvöllum var síðan lögð niður. 
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En síðan þá hafa stöðvarnar í Borgarnesi og Laugardælum verið starfræktar hvert ár (Árni 

Brynjar Bragason, 2013).  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar síðan sæðingar hófust á Íslandi. Guðmundur, sem innleiddi 

sæðingar á landinu, var stöðugt að leita leiða til þess að endurbæta blöndunarvökvann og leita 

að betrumbættri sæðistækni. Guðmundur fann upp mjólkurblöndunarvökva og má taka fram að 

uppskrift blöndunarvökvans er ennþá í notkun á Tilraunstöðinni á Keldum (Þorsteinn Ólafsson, 

2004a). Einnig hafa verið gerðar rannsóknir hvað varðar aldur sæðisins á árangur sæðinga-

manna. Þorsteinn Ólafsson fann aðferð til þess að frysta hrútasæði þannig að góður árangur 

fengist við sæðingu. Kom einnig í ljós að hægt var að ná góðum árangri þótt ærnar væru ekki 

sæddar með glenni og síðar fannst aðferð til þess að sæða ær með þiðnuðu sæði án þess að nota 

glenni. Ólafur R. Dýrmundsson gerði einnig tilraunir á samstillingu áa með ýmsum gerðum af 

svömpum með misgóðum árangri hvað varðar frjósemi (Þorsteinn Ólafsson, 2004a). 

1.3 Frjósemi áa 

Algengast er að mæla frjósemi áa sem fjöldi fæddra lamba ár hvert, þá yfirleitt mælt sem fjöldi 

fæddra lamba hjá hverjum 100 ám á tilteknu búi. Fjöldi egglosa segir einnig til um frjósemi 

ánna. Í því samhengi má nefna þokugenið sem er frjósemisgen sem hefur áhrif á fjölda egglosa 

(Árni Brynjar Bragason, 2013; Þorvaldur Árnason og Jón Viðar Jónmundsson, 2006).  

Líffræðilegur kynþroski lamba er þegar fyrstu kynfrumurnar eru fullmótaðar, hjá gimbrum við 

fyrsta egglos og hjá hrútum þegar sáðfrumur er komnar í eistnalyppur. Gimbrar ná flestar þessu 

tiltekna þroskastigi við 7-8 mánaða aldur og hrútar um 4-6 mánaða. Erfðir hafa einhver áhrif á 

hvenær lömb ná kynþroska en það sem ræður mestu er vöxtur og vænleiki lambanna. Eftir því 

sem lömbin eru vænni, því fyrr verða þau kynþroska. Mjólkurlagni áa og sumarbeit hefur því 

mikil áhrif á kynþroska lambanna (Árni Brynjar Bragason, 2013; Ólafur R. Dýrmundsson, 

1983). Myndun kynfrumna er þó ólík milli gimbra og hrúta, fyrir utan mismuninn á eggfrumu 

og sáðfrumu. Á fósturskeiði gimbra eru í eggjastokkunum vísar af öllum þeim eggfrumum sem 

munu verða til á lífsferli þeirra. Hjá hrútum á sér aftur á móti stað nýmyndun sáðfrumna út allan 

lífsferil þeirra frá kynþroska (Árni Brynjar Bragason, 2013).  

1.3.1 Gangmál og gangferill áa 

Fengitími íslenskra áa er frá seinni hluta nóvember og fram í maí, en á þessu tímabili beiða 

ærnar með reglulegu millibili. Talið er að gimbrar og ungar ær hafi færri gangmál en fullorðnar 

ær frá nóvember og fram í maí. Frjósemin er síðan yfirleitt mest í upphafi fengitímans. Gangmál 

eða beiðsli áa er að jafnaði tveir sólahringar eða um 24-60 klst. Gangmál lambgimbra er styðst 

og einnig eru til undantekningartilfelli þar sem einstaka fullorðnar ær eru blæsma mun lengur. 
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Eftir 30-36 klst. eftir upphaf beiðslis verður síðan egglos (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Gangferill er síðan sá tími sem líður á milli gangmála og er þetta tími þar sem ærin festir ekki 

fang (Ólafur R. Dýrmundsson, 1983). Gangferillinn er að jafnaði 16-17 dagar en getur verið á 

bilinu 14-19 dagar. Við upphaf gangmáls byrja ærnar að sýna beiðsliseinkenni, en einkennin 

eru greinilegri ef hrútur er til staðar. Beiðsliseinkenni áa eru m.a. sú að þær standa kyrrar og 

dilla dindlinum ef þær eru nálægt hrúti. Blæsma ær stendur síðan róleg undir hrútnum, en það 

myndi ærin ekki gera nema hún væri blæsma. Egglos getur einnig átt sér stað án þess að 

beiðsliseinkenni komi fram og er það kallað dulbeiðsli, sem er algengara hjá lambgimbrum en 

fullorðnum ám (Árni Brynjar Bragason, 2013). Dagsbirtan stjórnar síðan öllu þessu ferli, því 

má segja að fengitími áa sé árstíðabundinn. Eftir því sem dagurinn styttist, því meiri örvandi 

áhrif hefur það á kynstarfsemina. Það sem veldur því er að augun nema sérstök ljósboð sem 

senda skilaboð til heiladingulsins sem síðan sér um að framleiða hormón sem hafa áhrif á 

kynstarfsemina. Um miðja síðustu öld var farið að gera tilraunir erlendis til þess að hafa áhrif á 

þetta ferli. Tilraunirnar snérust um að nota hormónið prógestagen til þess að samstilla gangmál 

áa (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

1.3.2 Samstilling 

Ær eru samstilltar með hormónum sem verður til þess að tíðahringurinn byrjar upp á nýtt. Ferlið 

sem á sér stað þegar ærnar eru samstilltar er að hormón er notað, sem hefur síðan áhrif á 

gulbússtig tíðahringins. Áhrifin eru þau að gulbúið eyðist sem verður til þess að tíðahringurinn 

núllstillist (Awel, Eshetu, Tadesse, Birhanu, og Khar, 2009). Þetta gerir mönnum m.a. kleift að 

reikna út réttan tíma á beiðslum (Gibbons, Fernandez, Bruno-Galarraga, Spinelli og Cueto, 

2019). Þar sem mönnum getur reynst erfitt að sjá hvenær ær er að beiða, s.s. á hvaða tíma ærin 

mun hafa egglos (Awel o.fl., 2009). Hér á landi voru samstillingar notaðar um árabil frá því 

þær voru fyrst teknar upp árið 1972. Þær voru þá mikið notaðar til þess að geta valið ákveðnar 

ær sem bóndinn vildi sæða. Í dag eru samstillingarnar meira notaðar hjá bændum sem eiga fáar 

kindur til þess að sauðburðurinn dreifist á færri daga (Árni Brynjar Bragason, 2013). 

Upplýsingar um árangur sæðinga á samstilltum ám hérlendis má sjá í hrútaskrám. Þar er einnig 

birtur árangur á samstilltum ám sem hafa verið sæddar á öðru gangmáli. En þegar ærnar eru 

sæddar að einu gangmáli liðnu, er það í raun líkt og að sæða ósamstilltar ær. Þar sem ærnar 

ganga u.þ.b. 17-20 dögum eftir að svampurinn er tekinn úr/fjarlægður. Ærnar eru því ekki allar 

að ganga sama daginn. Því er mælt með því að hátta þessu á þennan máta ef viðkomandi hefur 

aðgang að sæðingum 2-3 daga samfleytt (Guðmundur Jóhannesson, 2021). Árangur sæðinga 

yfir allt landið á samstilltum ám vorið 2021 var 42%, í heildina voru 1.157 samstilltar ær 
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sæddar. Síðan voru 261 samstilltar ær sæddar á öðru gangmáli og var árangurinn ívið betri eða 

71%. Hægt er að bera síðan saman við árangur sæðinga árið eftir. Í heildina voru 1.003 

samstilltar ær sæddar og var árangurinn vorið 2020 heldur lakari eða 37%. Samstilltar ær 

sæddar á öðru gangmáli voru 395 í heildina og þar var árangurinn einnig lakari eða 63%. Það 

má því sjá að árangurinn er ekki ásættanlegur og er einnig breytilegur milli ára (Guðmundur 

Jóhannesson, 2020, 2021). Frjósemi áa sem hafa verið samstilltar er því lakari heldur en hjá ám 

sem ekki eru samstilltar, en þetta hefur einnig verið staðfest í erlendum rannsóknum (Fierro, 

Gil, Viñoles og Olivera-Muzante, 2013). Tvennskonar aðferðir eru notaðar til að samstilla 

gangmál áa en það er annars vegar með svampi og hins vegar með sprautum (Gibbons o.fl., 

2019).  

1.3.2.1 Samstilling með svampi 

Þegar ærnar eru samstilltar með svampi, er hann bleyttur með hormónum. Hormónin hafa þau 

áhrif að seinka tíðahringnum þar sem þau viðhalda magni prógestógens í leginu og hindra þar 

með að egglos eigi sér stað (Yu, Wang og Bai, 2019). Hérlendis voru notaðir svampar, bleyttir 

með prógestageni, en erlendis hefur verið m.a. notast við medróxýprógestrón asetat, próg-

esterón og flúestónasetat (Árni Brynjar Bragason, 2013; Safdarian, Kafi og Hashemi, 2006). 

Svampurinn er síðan settur innarlega í skeiðina á ánni og hafður þar í 13-15 daga. Svampurinn 

er þá fjarlægður og ærin verður blæsma um tveimur sólarhringum seinna. Ef sæða á ánna er 

talað um að sæða hana 50-60 klst. eftir að svampurinn hefur verið fjarlægður. Árangur er talinn 

vera lakur með notkun svampa samhliða sæðingum, talað er um að ærnar haldi ekki eins vel og 

þær séu ófrjósamari m.v. ær sem ganga náttúrulega. Hægt er að sæða á öðru gangmáli eftir sam-

stillingu, þá er ærin samstillt og eitt gangmál látið líða áður en ærin er sædd. Þessi aðferð er 

talin bera betri árangur, þá að ærin haldi frekar eftir sæðingu (Árni Brynjar Bragason, 2013). Í 

kafla 1.3.2 er fjallað nánar um árangur sæðinga hjá samstilltum ám ásamt samstilltum ám sem 

hafa verið sæddar á öðru gangmáli. Hérlendis hafa svamparnir ekki fengist síðan 2020 og því 

bændur látið sprauta ærnar í staðinn (Páll Stefánsson, munnleg heimild, 20. apríl 2022). 

1.3.2.2 Samstilling með sprautum 

Samstilling áa með sprautum fer þannig fram að ærnar eru sprautaðar með hormóninu 

prostaglandín. Prostaglandín hefur síðan ýmsar hliðstæður m.a. prostaglandín F2 alfa (PGF2α), 

klóprostenól, metýl prostaglandín og flúorprostenól. Prostaglandín-hormónin hafa þau áhrif að 

hamla framleiðslu á leginu sem verður til þess að hrörnun gulbúsins er flýtt. Verður það síðan 

til þess að tíðahringurinn styttist hjá ánni og þar með styttist gangmálið. Vert er að taka fram að 

notkun á prostaglandíni fyrir samstillingu gangmála áa skal fara fram þegar ærin er komin á 
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gulbússtig, þ.e.a.s. ærin þarf að vera byrjuð að ganga og búin að hafa egglos (Yu, Wang og Bai, 

2019). Þegar ærin er byrjuð að ganga er hún sprautuð með prostaglandíni, en þar sem gulbúið 

er ónæmt fyrir prostaglandíni um tveimur dögum eftir egglos er ærin sprautuð aftur eftir nokkra 

daga. Þessi dagafjöldi er mjög mismunandi, talað er um 7-12 daga en síðan eru m.a. til 

rannsóknir sem setja fram þá tilgátu að færri en 11 dagar á milli hafi slæm áhrif í frjósemina 

(Fierro, Viñoles og Olivera-Muzante, 2017; Yu o.fl., 2019). Ef sæða á ærnar sem eru samstilltar 

með sprautum er mælt með því að sæða ærnar 56-72 klst. eftir að þær hafi verið sprautaðar með 

seinni sprautunni (Fierro o.fl., 2013).  

1.4 Frjósemi hrúta 

Lambhrútar verða kynþroska 4-6 mánaða, líkt og áður hefur komið fram. Lambhrútarnir eru þó 

ekki notaðir fyrr en þeir ná 7-8 mánaða aldri. Ýmsar erlendar rannsóknir á sæði hafa verið 

framkvæmdar síðan sæðisfruman sást fyrst. Í þessum rannsóknum hefur m.a. komið í ljós að 

árstími hefur áhrif á gæði bæði sæðisins og æxlunar hjá sauðfé og geitum (Foote, 2002). 

Hrútarnir eru frjóir allt árið ólíkt ánum. Þeir sýna þó sterkari kynhvöt á meðan fengitími áa 

stendur yfir. Þótt hrútarnir séu frjóir allt árið þá er breytileiki á eistnastærð eftir árstíma þar sem 

eistun eru stærst á haustin en minnst á vorin (Árni Brynjar Bragason, 2013). Rannsóknir hafa 

verið gerðar á erlendum sauðfjárkynjum sem sýna fram á að sæðisgæðin eru breytileg eftir 

árstíma ásamt öðrum þáttum, t.d. hvað varðar kynhvöt og stærð eistna (Santos o.fl., 2016).  

Yfir fengitímann á lambhrútur sem er vel fóðraður að geta sinnt 20-30 ám án þess það hafi 

neikvæð áhrif á vöxt hrútsins og frjósemi þeirra síðar. Ráðlagt er að hleypa lambhrútunum í 

ærnar daglega en taka þá síðan frá til að draga úr líkunum á að þeir verði afétnir. Fullorðnir 

frískir hrútar eiga geta sinnt 50-60 ám og jafnvel fleiri. Mikilvægt er þó að taka tillit til kynbóta, 

þá er æskilegt að dreifa ánum á fleiri hrúta. Þó gildir annað um yfirburðarhrúta sem hægt er að 

nota á fleiri ær eða eins mikið og kostur er (Árni Brynjar Bragason, 2013). Bændur geta síðan 

valið að sækja sér nýtt blóð til þess að auka kynbætur á búinu með því að sæða ærnar. Bóndinn 

fær þannig meiri úrvalsstyrk þar sem allir kynbótahrútar sem valdir eru á sæðingastöð eru 

komnir með einhverja afkvæmareynslu (Jón Viðar Jónmundsson og Emma Eyþórsdóttir, 2013). 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason útbjó hermilíkan sem líkti eftir bústærðum og skipulagi íslenskra 

sauðfjárbænda þar sem viðmiðið var 120.000 kindur sem heildarfjöldi. Í líkaninu var m.a. 

gengið út frá því að sæðingahrútar miðluðu nýju erfðaefni. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

besta leiðin til að miðla erfðaefninu áfram væri að notast við sæðingar. Einnig sýndu niður-

stöðurnar að hófleg notkun á hvern hrút ræður aukningu skyldleikaræktar í hverri kynslóð. 

Niðurstöður hermilíkansins, undirstrika enn frekar, með tilliti til kynbóta þann árangur sem fæst 
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með að nota sæðingahúta til þess að dreifa nýju erfðaefni (Eyjólfur Ingvi Bjarnason, Leiv 

Sigbjørn Eikje og Gunnar Klemetsdal, 2020). 

1.4.1 Val á sæðingahrút 

Um 40-50 kynbótahrútar eru samanlagt á sæðingastöðvunum ár hvert og eru nærri 20 af þeim 

endurnýjaðir árlega. Kynbótahrútarnir eru valdir út frá skipulögðum afkvæmarannsóknum þar 

sem aðkomuhrútar eru valdir til prófunar. Jafnframt eru kynbótahrútarnir valdir út frá frammi-

stöðu á heimabúum þar sem einnig er valið út frá kynbótamati, BLUP (e. Best Linear Unbiased 

Prediction) eða vegna ákveðinna eiginleika. Með þessu móti er hægt að velja kynbótahrútana á 

sæðingastöð með miklu öryggi (Guðmundur Jóhannesson, 2012; Jón Viðar Jónmundsson og 

Emma Eyþórsdóttir, 2013). Með vali á hrútum eftir árangri og vali á hrútum sem valdir eru eftir 

ákveðnum eiginleikum er verið að tryggja að úrval endurspegli ólíkar þarfir sauðfjárbænda líkt 

og tekið er fram í almennum ræktunarmarkmiðum sauðfjár. Þessi ákveðnu eiginleikar geta því 

verið hornalag, t.d. ferhyrnt eða ýmis litaafbrigði, feldfjárhrútar, forystuhrútar og frjósemis-

erfðavísar (Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2019).  Hrútunum er síðan skipt á milli sæðinga-

stöðvanna og eru sumir hrútarnir svo færðir yfir á hina sæðingastöðina milli ára. Sæðistakan 

sjálf hefst síðan oftast í desember (Ólafur R. Dýrmundsson, Jón Viðar Jónmundsson og 

Thorsteinn Ólafsson, 2007).  

1.4.2 Ferskt sæði 

Sæðistakan á fersku sæði fer fram snemma á morgnana á sæðingastöðvunum. Ær sem er að 

beiða stendur fyrir framan hrútinn og síðan er tekið við sæðinu úr hrútnum með gerviskeið. Séð 

er til þess að hún sé vel þvegin og sótthreinsuð. Í gerviskeiðina er síðan sett heitt vatn milli laga 

svo hitastigið inni í henni sé um 40°C (Ólafur R. Dýrmundsson, Jón Viðar Jónmundsson og 

Thorsteinn Ólafsson, 2007). Þegar sæðistakan er búin er sæðið tekið og skoðað. Sæðið er vigtað 

til þess að finna út magnið sem kemur í hverri sæðistöku, gefið upp í millilítrum (ml). Þéttni er 

mæld með ljósmæli og er gefin upp sem fjöldi frumna í hverjum millilítra (Guðmundur 

Gíslason, 1945; Paulenz, Ådnøy og Söderquist, 2007). Hreyfanleiki sæðisfrumnanna er metinn 

sjónrænt og er gefinn upp á skala sem getur verið frá 0 upp í 5. Lífhlutfall sæðisins er einnig 

metið, notast er við smásjá til þess að meta lífhlutfallið (David o.fl., 2015; Guðmundur 

Gíslason, 1945). Blöndunarvökvi er síðan settur saman við sæðið til þess að þynna það, hlutfall 

blöndunarvökvans fer eftir þéttni sæðisins. Sæðið er síðan geymt í stráum, hvert strá inniheldur 

0,5 ml og eru því fimm sæðisskammtar í hverju strái (0,1 ml) (Ólafur R. Dýrmundsson, Jón 

Viðar Jónmundsson og Thorsteinn Ólafsson, 2007). Sæðið í stráunum er síðan kælt rólega niður 
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í 10°C og þannig er það sent frá sæðingastöðvunum. Sæðið er þá tilbúið til notkunar þegar það 

kemur til bóndans (Guðmundur Jóhannesson, 2021).  

Tilraunir hafa verið gerðar á fersku sæði, m.a. var gerð tilraun á því hvernig áhrif mismunandi 

styrkleika ákveðins efni hefði á sæðisgæðin sem var geymt við ákveðið hitastig í ákveðinn 

langan tíma. Þar var einungis notast við það sæði sem var með þéttni yfir 3,5 x 109/ml, 

sæðismagn 1-1,5 ml og með 4 fyrir hreyfanleika af 5 mögulegum (Al-Mutary o.fl., 2020). 

Önnur tilraun þar sem áhrif mismunandi hitastigs á sæði voru metin m.v. ákveðinn langan 

geymslutíma. Sæðistökurnar sem voru notaðar í þeirri tilraun þurftu að uppfylla ákveðin 

skilyrði. Sæðismagnið þurfti að vera 0,75-2 ml, þéttnin ≥ 3,5 x 109/ml og hreyfanleiki sæðis-

frumnanna ≥ 70%. Talað var um að þessi gildi á magni, þéttni og hreyfanleika væru innan 

eðlilegra marka. Sæðið var síðan geymt við 5°C annars vegar og 20°C hins vegar, var síðan 

skoðaður hreyfanleikinn sem var metinn eftir 6, 12, 24 og 30 klst. Niðurstöðurnar sýndu m.a. 

að marktækur munur var á hitastigi og geymslutíma. Hærra hitastig hafði neikvæð áhrif á 

hreyfanleikann ásamt lengri geymslutíma (Paulenz, Söderquist, Pérez-Pé og Berg, 2002).  

1.4.3 Frosið sæði 

Meðhöndlun sæðis sem á að frysta er talsvert frábrugðin meðhöndlun á sæði sem halda á fersku. 

Sæðið er tekið og þynnt, síðan er það kælt niður í 5°C á 2-3 klst. Sæðið er þá sett í skilvindu, í 

10 mínútur og þynningarvökvinn þá tekinn burt. Því er endanleg þynning sæðisins þá í 

hlutföllunum 1:1,5, sæði á móti þynningarvökva. Sæðið er síðan sett í strá sem tekur 0,2 ml, 

sem er síðan fryst með fljótandi köfnunarefni við -196°C. Reynt hefur verið að finna leiðir til 

þess að betrumbæta árangurinn með notkun á frystu sæði en árangurinn heilt yfir hefur ekki 

verið góður (Þorsteinn Ólafsson, 2004b). Tilraun var gerð haustið 2003 sem fólst í því að sæða 

ær með frystu hrútasæði með því að nota misstóra skammta. Ærnar voru sæddar með sæðis-

skammti ýmist úr heilu strái sem er 0,2 ml af sæði eða hálfu strái 0,1 ml. Það seinna er sama 

magn og þegar verið er að sæða með fersku sæði. Í tilrauninni fékkst ásættanlegur árangur með 

notkun á frysta sæðinu. Árangurinn hafði ekki verið góður árin áður. Árangurinn sem náðist 

með tilrauninni var vel ásættanlegur en ekki fékkst niðurstaða sem útskýrði hvað ylli þessum 

mikla mismun. Talað var um að þetta þyrfti að skoða betur, þá sérstaklega hvernig bændur 

meðhöndla frysta sæðið og hvenær leitað er að ánum sem á að sæða. Ýmsir kostir eru við notkun 

á frystu sæði, en þeir eru t.d. að hægt er að flytja það lengri vegalengdir þar sem sæðið geymist 

endalaust frosið við -196°C og hægt er að ná meiri notkun af eftirsóttustum hrútunum þar sem 

hægt er að taka sæði úr þeim áður en fengitíminn hefst. Ókostirnir eru að sæðistakan er 

tímafrekari, frysta sæðið er dýrara, kútarnir sem sæðið er geymt í dýrari og fanghlutfallið lægra 
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ásamt minni frjósemi (Þorsteinn Ólafsson, 2004b). Í dag er sæðið fryst í 0,5 ml stráum og hefur 

það verið gert í einhvern tíma (Páll Stefánsson, munnleg heimild, 20. apríl 2022). En árið 2020 

voru sæddar 276 ær með frystu sæði, árangurinn var 28% og fædd lömb voru 1,70. Á árinu á 

undan, 2019 voru aftur á móti sæddar 175 ær með frystu sæði, árangurinn var 36% og fædd 

lömb 1,63. Þótt árangurinn hafi verið örlítið betri eftir sæðingu áa með frystu sæði árið 2019 þá 

sést að fædd lömb voru töluvert færri. Það sem hefur áhrif á árangurinn er m.a. rétt vinnubrögð 

þegar verið er að vinna með fryst hrútasæði. Þar sem meðhöndlunin er örlítið flóknari heldur 

en á fersku sæði. Máli skiptir m.a. að þíða stráin í réttu hitastigi, þíða einungis eitt strá í einu og 

einnig skiptir máli að tileinka sér góð vinnubrögð þegar leitað er af blæsma ám til þess ná að 

tímasetja sæðingarnar rétt. Þar sem þídd strá þarf að nota strax (Guðmundur Jóhannesson, 2020, 

2021).  

Við sæðistöku erlendis á sæði sem á að frysta gildir að það þarf að uppfylla ákveðin skilyrði 

hvað varðar gæði. Erlend rannsókn var gerð á ólíkum aðferðum til þess að þíða sæðið og pakka 

því fyrir frost. Hrútarnir í þeirri tilteknu rannsókn þurftu m.a. að uppfylla ákveðin skilyrði um 

gæði. Skilyrðin voru m.a. að sæðismagnið átti að vera ≥ 0,5 ml, þéttnin ≥ 3 x 109/ml og 

hreyfanleiki frumnanna ≥ 75% (Paulenz, Ådnøy og Söderquist, 2007). Viðmiðin á sæðis-

gæðunum virðast vera svipuð þegar verið er að rannsaka áhrif sæðisins á frjósemi áa sem hafa 

verið sæddar með þiðnu sæði. Rannsókn var gerð til þess að kanna áhrif á að sæða ærnar með 

fersku og hins vegar þiðnu sæði á frjósemi áa, ærnar voru einnig ýmist samstilltar eða 

ósamtilltar. Sæði þurfti að vera með þéttni ≥ 3 x 109/ml og lágmarks hreyfanleika 3 (á skalanum 

0 til 5) til að vera nothæft í rannsóknina. Niðurstöðurnar sýndu að ekki var marktækur munur á 

milli þeirra áa sem voru sæddar ýmist samstilltar eða ósamstilltar. Aftur á móti var marktækur 

munur á fanghlutfalli áa sem voru sæddar með fersku sæði og hins vegar þýddu sæði. Ærnar 

sem voru sæddar með fersku sæði voru með hærra fanghlutfall (Donovan, Hanrahan, Kummen, 

Duffy og Boland, 2004).  

1.4.4 Sæðing áa 

Í fjárhúsunum þarf að vera góð birta og hitastig rétt yfir frostmarki þegar sæða á ærnar. 

Mikilvægt er að meðhöndla ærnar með það í huga að lágmarka allt stress. Því ber að forðast 

óþarfa átök við ærnar eða aðra stressvaldandi þætti (Ólafur R. Dýrmundsson o.fl., 2007). Áður 

en byrjað er að sæða er yfirleitt farið deginum áður til þess að taka frá þær ær sem eru að ganga. 

Dæmi má taka ef á að sæða kl. 15:00 er farið deginum áður kl. 10:00 og leitað af ám sem eru 

blæsma. Það er því góð regla að láta líða 6-20 klst. frá því ærnar eru teknar frá þangað til að 

þær eru síðan sæddar. Þegar ærin er sædd skiptir máli að meðhöndla sæðið á réttan hátt. Stráið 
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er tekið úr brúsanum og það þurrkað vel áður en það er sett í sæðingapípuna (Guðmundur 

Jóhannesson, 2021). Sæðingapípan er síðan tekin og sett inn fyrir fremri hluta legganganna, við 

leghálsinn þar sem sæðið er síðan sett (Ólafur R. Dýrmundsson o.fl., 2007). Síðan eru atriði 

sem ber að hafa í huga til að fá sem mestan árangur, t.d. er mælt með að hafa hrút nálægt þegar 

ærnar eru sæddar og takmarka umgang annarra en sæðingamannsins og þess sem aðstoðar hann. 

Einnig skiptir máli að vanda leitina af ánum sem á sæða. Allt eru þetta atriði sem hafa  bein og 

óbein áhrif á árangur sæðinganna (Guðmundur Jóhannesson, 2021).  

1.4.5 Sæðisgæði 

Sæðisgæðin hafa verið skoðuð frá því sæðingar hófust hérlendis árið 1939. Skoðað er magn 

sæðis í hverri töku, þéttni þess, hreyfanleiki og lífhlutfall sæðisfrumnanna. Tilgangurinn með 

athugunum á sæðisgæðunum er að koma í veg fyrir notkun á lélegu sæði og tryggja að gott sæði 

sé notað við sæðingu til þess að ná sem mestri frjósemi (Guðmundur Gíslason, 1945). Fái hrútur 

sótthita nægir það til að hafa neikvæð áhrif á sæðisgæðin í einhverja daga (Árni Brynjar 

Bragason, 2013). Erlendis eru kynbótahrútar valdir m.a. út frá góðum erfðum, góðri kynhvöt 

og sæðisgæðum. Talið er mikilvægt að leggja mat á frjósemi hrútanna sem notaðir eru til 

sæðinga. Þegar frjósemin er skoðuð, er horft til sæðisgæðanna. Skoðað er magn sæðisins, þéttni, 

hreyfanleiki og lífhlutfall, allt eru þetta þættir sem segja til um hvort hrútur sé frjór eða ófrjór. 

Sæðismagn getur m.a. sagt til um styrk sæðisins á meðan hreyfanleiki og lífhlutfall gefa 

vísbendingu um starfsemi sæðisfrumnanna (Jha, Alam, Mansur, Islam og Bari, 2018). Hreyfan-

leiki sæðisfrumnanna segir einnig allt um getu þeirra til þess að komast alla leið inn í legið, að 

eggfrumunni til þess að frjóvga eggið (Tsakmakidis, 2010).  

Erlend rannsókn var gerð til þess að athuga áhrif bakteríumengunar á sæðisgæði. Bakteríur eru 

alls staðar, í umhverfinu, á fólki og á dýrunum. Erfitt getur reynst að koma í veg fyrir 

bakteríumengun við sæðistöku. Teknar voru 68 sæðistökur frá 36 hrútum og 66 sæðistökur af 

þeim innihéldu loftháðar bakteríur. Í heildina voru þetta 20 tegundir af bakteríum en 5 af þessum 

bakteríum voru algengastar m.v. hinar. Þessar bakteríur voru Escherichia coli, Proteus 

mirabilis, Enterobacter cloacae, Staphylococcus epidermis og Staphylococcus aureus (Yániz, 

Marco-Aquado, Mateos og Santolaria, 2010). Tilraunir voru síðan gerðar með bakteríurnar, 

m.a. var athugað hvernig þær brugðust við ýmsum sýklalyfjum. Önnur tilraun var gerð það sem 

ákveðin baktería var sett út í ferskt sæði en til þess var notast við 5 algengustu bakteríurnar. 

Verið var að athuga hvaða áhrif tiltekin baktería hefði á sæðisgæðin þegar sæðið var geymt við 

15°C. Eftir sólarhring var athugað með sæðisgæðin og síðan sólarhring eftir það. Sæðið þar sem 

E.coli var sett í sýndi afgerandi breytileika hvað varðar sæðisgæði. Þegar búið var að geyma 
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sæðið í sólarhring sást afgerandi lækkun á lífhlutfalli og hreyfanleika frumnanna. Eftir tvo 

sólarhringa voru sæðisfrumurnar allar dánar. Sæði sem innihélt P. mirabilis og E. colacae sýndi 

einnig lækkun á lífhlutfalli og hreyfanleika, en munurinn var töluvert minni. Ekki var mark-

tækur munur á sæðinu með S. epidermidis og S. aurues, en þær eiga það sameiginlegt að vera 

gram-jákvæðar bakteríur á meðan hinar þrjár tegundirnar sem höfðu áhrif á sæðisgæðin eru 

gram-neikvæðar (Yániz o.fl., 2010).   

Rannsóknir hafa verið gerðar á efnum sem hægt er að setja út í sæðið til þess að auka virkni 

sæðisfrumanna og viðhalda lífvænleika í sæðinu í geymslu. Í flestum tilvikum á þetta við ferskt, 

þiðið og frosið sæði. Sagt er að magn andoxunarefna minnki töluvert þegar sæðið er þynnt. 

Talað er um að það hafi góð áhrif á virkni sæðisfrumanna og geymslulíftíma að bæta við 

andoxunarefnum í sæðið eftir þynningu. Vítamíninnihald sæðis hefur áhrif á sæðisgæðin og eru 

nokkur vítamín mikilvægari en önnur. Hefur það jákvæð áhrif á sæðisgæðin að blanda ákveðnu 

magni af E- og C-vítamínum við blöndunarvökvann. E-vítamín spilar lykilhlutverk hvað varðar 

frumuhimnu sæðisfrumnanna, viðbót í blöndunarvökvann getur því aukið hreyfanleika,  lífvæn-

leika og frumuhimnu sæðisfrumnanna. C-vítamín spilar aftur á móti lykilhlutverk með að koma 

í veg fyrir oxunarskemmdir á DNA sæðisfrumnanna, viðbót í blöndunarvökvann hefur því 

jákvæð áhrif á hreyfanleika og lífvænleika sæðisfrumnanna. Ýmsar amínósýrur hafa jákvæð 

áhrif á hreyfanleika, lífvænleika og frjósemi sæðis. Plöntuefni líkt og negull, rósmarín og 

sojabaunir hafa einnig jákvæð áhrif á lífvænleika bæði á kældu og frystu sæði. Önnur efni líkt 

og lýkópen, astaxantín, ýmsar sykrur og fitusýrur hafa svo líka jákvæð áhrif á lífvænleika, á 

fersku og frosnu sæði (Allai, Benmoula, da Silva, Nasser og El Amiri, 2018).  

1.5 Tilurð og markmið verkefnisins 

Sauðfjársæðingar eru mikilvægur þáttur í kynbótum, þar sem með því að notast við sauðfjár-

sæðingar tekst að dreifa nýju erfðaefni innan stofnsins og auka úrvalsstyrkinn. Hægt er að rekja 

kynbótaframfarir til beins vals á sæðingahrútum (Jón Viðar Jónmundsson og Emma 

Eyþórsdóttir, 2013; Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins, 2019). Síðustu þrjú ár, 2019, 2020 og 

2021 hefur árangur sæðinga verið svipaður milli ára, er þá horft á árangur sæðinga frá sauðfjár-

sæðingastöðinni á Suðurlandi. Árangurinn þar hefur verið 67-68% yfir þessi þrjú ár. Má koma 

á framfæri að árangur sæðinga frá sauðfjársæðingastöðinni á Vesturlandi var heldur lakari. Árin 

2021 og 2020 var árangurinn 60% en árið 2019 var árangurinn 65%. Einnig má nefna að fjöldi 

sæddra áa hefur aukist frá 2019 til 2021 á báðum stöðum (Guðmundur Jóhannesson, 2019, 

2020, 2021). Fjölmargar rannsóknir tengdar sauðfjársæðingum hafa verið gerðar erlendis. Í 

mörgum rannsóknum þarf sæðið að uppfylla ákveðin skilyrði hvað varðar sæðisgæði til þess að 
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vera nothæft. Þetta eru m.a. rannsóknir þar sem verið er að vinna með ferskt eða frosið sæði 

sem síðan er notað til þess að sæða ær sem eru ýmist samstilltar eða ósamstilltar (Donovan o.fl., 

2004). 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða sæðisgæði sæðingahrúta á Suðurlandi með það í huga 

að reyna að skilgreina hvað einkennir gott sæði og hvað einkennir lélegt sæði. Það verður 

athugað hvort gæðin á sæðinu sem sent er frá sæðingastöðinni á Suðurlandi hafi áhrif á fang-

hlutfall áa. Þar verða fyrst og fremst skoðaðar ósamstilltar ær sem hafa verið sæddar með fersku 

sæði, viðmiðið verandi hvort ærnar haldi eða haldi ekki. Hjá sæðingastöðinni á Suðurlandi er 

viðmiðið að lífhlutfallið fari ekki niður fyrir 65% en þá er sæðinu fleygt. Athuga á hvort 

forsendur séu til staðar um að breyta þurfi lágmarkinu á lífhlutfalli sæðisins. Jafnframt verður 

skoðað hvort ákveðin gildi á magni, þéttni og hreyfanleika séu til fyrir gott sæði. Þetta verkefni 

er fyrsta sinnar tegundar hérlendis þar sem engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar 

svo vitað sé til.   
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Gagnasafn 

Unnið var með tvö stór gagnasöfn, annað var fengið hjá sæðingastöðinni á Suðurlandi og hitt 

var fengið úr gagnagrunninum í Fjárvís. 

Gagnasafnið frá sæðingastöðinni á Suðurlandi inniheldur upplýsingar um hverja sæðistöku, hjá 

hverjum og einum sæðingahrút síðan 2006 í Þorleifskoti. Upplýsingarnar um hverja sæðistöku 

eru eftirfarandi; hrútur, tökur, klukkan hvað sæði var tekið, magn, hreyfanleiki, þéttni, viðbættur 

blöndunarvökvi, lífhlutfall, fjöldi stráa og athugasemdir ef við á. Gögnin eru öll á pappírsformi 

(sjá mynd 13 í viðauka) og þurfti því að færa gögnin yfir á tölvutækt form. Ákveðið var að setja 

upp gögnin í Excel. Áður en gögnin voru færð yfir var tekin ákvörðun hvað ætti að taka mörg 

ár fyrir í rannsókninni og fjölda hrúta. Árin 2020, 2016 og 2012 urðu fyrir valinu þar sem 

ákveðið var að vinna með nýjustu upplýsingar. Síðan var ákveðið að hafa 3 ár á milli til þess 

að vera ekki með sömu sæðingahrútana milli ára. 10 sæðingahrútar voru valdir fyrir hvert ár og 

við valið var m.v. að hver hrútur hefði lágmark 400 ær sæddar. Við þetta ákveðna lágmark voru 

akkúrat 10 hrútar sem stóðu eftir fyrir utan árið 2016, þá voru 11 hrútar og var því 1 tekinn út 

af handahófi (Gróði 11-958). Ástæðan fyrir að lágmarkið var sett var að vera ekki með 

samanburð á hrútum sem voru m.a. einungis með 150 sæddar ær á mót hrútum sem t.d. voru 

með 800 sæddar ær. Listi yfir sæðingahrútana sem voru valdir fyrir hvert ár má sjá í töflu 3 í 

viðauka.  

Gagnasafnið úr gagnagrunninum Fjárvís var á tölvutæku formi, þar sem upplýsingarnar voru 

skráðar í Excel. Upplýsingar sem þar voru að finna voru m.a. þær ær (einstaklingsnúmer) sem 

sæddar voru þessi 3 ár. Þar kemur m.a. fram með hvaða hrút ærin var sædd og hver var síðan 

skráður faðir lambanna. Þannig er hægt að sjá hvort ærin hafi haldið eftir sæðinguna eða ekki. 

Einnig kom fram fjöldi lamba sem ákveðið var að vinna ekki með að þessari rannsókn.   

2.2 Úrvinnsla 
Fram hefur komið að gagnasöfnin voru annað hvort á Excel formi eða sett inn í Excel. Áður en 

gögnin voru lesin inn í tölfræðiforrit var ákveðið að breyta gildum á hreyfanleika sæðis-

frumnanna yfir í tölugildi. Þar sem upprunalega er hreyfanleiki skráður sem +, +(+), ++, ++(+), 

+++. Var því breytt yfir í 1-1,5-2-2,5-3. Ástæðan fyrir þessum breytingum var til þess að 

auðvelda tölfræðiúrvinnslu gagnanna.    

Gögnin voru einfölduð þar sem ákveðið var að bera saman sæðisgæðin út frá því hvort ærin 

héldi eða héldi ekki, en ekki út frá fjölda lamba. Með þessu er verið að bera saman sæðisgæðin 
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einfaldlega við fanghlutfall ánna eftir sæðingu. Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við 

tölfræðiforritið R. Tölfræðiforritið var notað til þess að bera saman gagnasöfnin, einnig var það 

notað til þess færa fjölda lamba yfir á hvort ærin héldi eða héldi ekki. Gerð var tvíkosta 

aðhvarfsgreining (e. logistic regression), en í tvíkosta aðhvarfsgreiningu tekur svarbreytan 

einungis tvö gildi. Þessi tvö gildi eru 0 og 1, þar sem 0 = ærin hélt ekki og 1 = ærin hélt. Í 

upphafi var notast við tvíkosta aðhvarfsgreiningu til þess að athuga hvort marktæk áhrif væru 

á fanghlutfalli áa. Var verið að skoða áhrifin á hvort ærnar héldu eða héldu ekki út frá því hvort 

ærnar væru ósamstilltar eða samstilltar. Notast var síðan við sennileikapróf (e. likelihood ratio 

test) til að bera saman magn, þéttni, hreyfanleika og lífhlutfall þar sem sæðingahrútur var hafður 

inni sem slembiþáttur.   
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3. Niðurstöður 

3.1 Áhrif samstillinga á fanghlutfall 

Minnst hefur verið á að fanghlutfall áa sem eru samstilltar er lægra heldur en hjá ám sem eru 

ósamstilltar áður en þær eru sæddar. Ákveðið var því að athuga fyrst hvort marktæk áhrif væru 

á samstilltum ám eða ósamstilltum eftir því hvort ærin héldi eða héldi ekki. Marktækur munur 

reyndist vera á fanghlutfalli milli áa sem voru ósamstilltar og hins vegar samstilltar fyrir 

sæðingu (p<0,0001). Einnig voru marktæk áhrif á milli áa sem voru samstilltar og áa sem voru 

samstilltar en sæddar á öðru gangmáli (p<0,0001). Í báðum tilfellum voru samstilltu ærnar með 

marktækt lakari fanghlutfall. Ekki var marktækur munur á fanghlutfalli milli áa sem voru 

ósamstilltar og þeirra áa sem voru sæddar á öðru gangmáli eftir samstillingu. Hlutfall áa sem 

héldu ýmist ósamstilltar, samstilltar eða samstilltar og sæddar á öðru gangmáli má sjá í töflu 1. 

Ær sem héldu ekki eftir að hafa verið samstilltar voru rúmlega helmingur af fjölda samstilltra 

áa. Síðan var það rétt rúmlega einn þriðji ósamstilltra áa sem héldu ekki eftir sæðingu. 

Tafla 1. Hlutfall áa eftir því hvort ærnar voru ósamstilltar, samstilltar eða samstilltar sæddar á öðru gangmáli. 

 

Út frá þessu var ákveðið að notast einungis við þær ær sem voru ósamstilltar til þess að það 

hefði ekki áhrif á niðurstöðurnar þegar breyturnar sæðingahrútur, ár, magn, þéttni, lífhlutfall og 

hreyfanleiki voru bornar saman. Mjög líklega er eitthvað meira og annað sem hefur áhrif á 

fanghlutfall áa sem eru samstilltar.  

3.2 Áhrif sæðingahrúta á fanghlutfall 

Mynd 1 sýnir fanghlutfall áa fyrir 10 sæðingahrúta sem valdir voru fyrir hvert ár. Sæðinga-

hrútunum er raðað eftir árangri fyrir hvert ár. Árið 2012 var árangur Stakks 10-883 marktækt 

frábrugðinn m.v. hina sæðingahrútana sama ár. Þar sem Stakkur 10-883 var með lakasta fang-

hlutfallið það ár. Grábotni 06-833 var með besta fanghlutfallið sama ár en var ekki marktækt 

frábrugðinn samanborið við aðra hrúta. Árið 2016 var árangur Kölska 10-920 marktækt 

frábrugðinn Klett 13-962, Berg 13-961 og Berki 13-952. Kölski 10-920 var með lakasta fang-

hlutfallið á meðan Klettur 13-962 var með besta fanghlutfallið og Bergur 13-961 næst besta. 

Börkur 13-952 var aftur á móti með flestar ær sæddar sama ár (sjá töflu 3 í viðauka). Einnig má 

sjá á mynd 1, ef öryggismörkin eru skoðuð þá er Börkur 13-952 með þrengstu öryggismörkin 
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m.v. hrútana sama ár. Jafnframt má bera saman fjölda sæddra áa á mynd 1, þar sem hægt er að 

bera saman muninn á öryggismörkum hjá Berki 13-952 og Herði 11-959. En Börkur 13-952 er 

með 1414 ær sæddar en Hörður 11-959 með lang fæstar þetta ár eða 417 ær sæddar. Árið 2020 

var enginn hrútur marktækt frábrugðinn þegar þeir voru bornir saman. Sjáum þó á mynd 1 að 

Blossi 16-837 var með lakasta fanghlutfallið en Rammi 18-834 var með besta fanghlutfallið 

árið 2020.  

 

Mynd 1. Fanghlutfall áa eftir hvern og einn sæðingahrút fyrir hvert ár, ásamt efri og neðri öryggismörkum. 

Nokkrir hrútar voru marktækt frábrugðnir m.v. aðra sæðingahrúta sama ár. Ákveðið var því að 

notast við sæðingahrút sem slembiþátt þegar breyturnar ár, magn, þéttni, lífhlutfall og hreyfan-

leiki voru bornar saman.  

3.3 Áhrif milli ára á fanghlutfall 

Athugað var hvort að það væri breytileiki á milli þessara þriggja ára sem tekin voru fyrir. Þá 

var athugað hvort breytileiki væri á fanghlutfalli áa. Reyndist ekki vera marktæk áhrif milli ára 

(p>0,05).  

Tafla 2. Hlutfall áa sem héldu eftir sæðingu árin 2012, 2016 og 2020. 

 

 

 

Í töflu 2 má sjá hlutfall þeirra áa sem héldu eftir sæðingu þessi þrjú ár. Sjá má að ekki er mikill 

breytileiki á hlutfalli áa sem héldu. Árið 2012 eru það 67% áa sem halda. Fanghlutfallið lækkar 
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síðan niður í 66% árið 2016. En árið 2020 er fanghlutfallið komið upp í 68%, árangurinn því 

bestur það ár af þessum þrem sem voru valin.   

3.4 Magn 

Sæðingahrútarnir gefa mismikið magn (mælt í ml) af sæði í hverri sæðistöku. Svo virðist sem 

magnið sé breytilegt yfir allt sæðistökutímabilið, sjá mynd 8 í viðauka. Þótt að magnið væri 

breytilegt þá voru áhrifin á fanghlutfall ekki marktæk (p>0,05) líkt og sjá má á mynd 2. Því er 

hægt að álykta að magn sæðis í sæðistöku hafi ekki áhrif á hvort ærin haldi.  

Mynd 2. Samband magns og fanghlutfalls árin 2012, 2016 og 2020. 

Jafnframt má sjá á mynd 2 að ekki er breytileiki milli ára þrátt fyrir að árið 2020 sé magnið ívið 

minna samanborið við 2012 og 2016. Mögulega er jafnari notkun sæðingahrútanna árið 2020 

sem útskýrir að magnið sé minna fyrir það ár, í töflu 3, í viðauka má sjá fjölda sæddra áa eftir 

hvern sæðingahrút. Það sem gildir ef einhver einn hrútur er vinsælli en aðrir, þá er reynt að fá 

sem mest frá honum. Í því samhengi má einnig benda á, í töflu 2, í kafla 3.4 að hlutfall sæddra 

áa árið 2020 er hæst m.v. þessi þrjú ár sem tekin voru fyrir. Út frá því má einnig álykta að magn 

sæðis hafi ekki áhrif á fanghlutfall. Taka má fram að formúlan fyrir blöndun sæðisins segir til 

um hversu miklum blöndunarvökva er bætt við.  

Magn x Þéttni x 0,9 – Magn = Viðbættur blöndunarvökvi 

Þar sem m.a. notast er við magn sæðis til þess að reikna út viðbættan blöndunarvökva ætti 

minna magn af sæði ekki að hafa áhrif á fanghlutfallið. Minna magn af sæði ætti þó að hafa 

áhrif á fjölda stráa, þar sem sæðið er þá minna útþynnt.   
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3.5 Þéttni 

Þéttni sæðisins virðist einnig vera breytileg yfir sæðistökutímabilið, sjá á mynd 9 í viðauka. Í 

mörgum tilfellum minnkar þéttnin eftir því sem líður á tímabilið. Sama á við líkt og magnið, 

þar sem þéttnin er inni í formúlunni til að reikna út viðbættan blöndunarvökva. Því ætti minni 

þéttni þegar líður á sæðingatímbilið að hafa áhrif á stráafjöldann frekar en sæðisgæðin. Kom í 

ljós að þrátt fyrir að þéttnin væri breytileg og virtist minnka eftir sem leið á tímabilið voru 

áhrifin ekki marktæk (p>0,05). Út frá því er hægt að álykta að þéttni sæðisins hafi ekki áhrif á 

fanghlutfallið. Á mynd 3 má sjá að ekkert samband er á milli fanghlutfalls og þéttni sæðisins. 

Einnig má sjá m.a. á mynd 3 er að fanghlutfallið fer ekki hækkandi eftir því sem þéttnin eykst 

og þéttni sæðisins er einnig mjög svipuð á milli ára.  

Mynd 3. Samband þéttnis (109/ml) og fanghlutfalls árin 2012, 2016 og 2020. 

3.6 Lífhlutfall 

Lífhlutfall sæðisfrumnanna er metið áður en sæðið er blandað. Viðmiðið er að það sé 65% eða 

hærra til þess að sæðinu sé ekki fleygt. Ákveðið var að athuga hvort forsendur væru fyrir því 

að hækka lífhlutfallið, með það í huga hvort það væri að hafa áhrif á hvort ærin héldi frekar. 

Það virtist ekki hafa marktæk áhrif (p>0,05) og út frá því hægt að álykta að ekki séu forsendur 

til þess að hækka lífhlutfallið til þess að fanghlutfall sæddra áa verði hærra. Á mynd 4 má sjá 

að ekki er samband á milli lífhlutfalls og fanghlutfalls. Þar sem sést er að fanghlutfall sæddra 

áa er alveg óháð því hvort að lífhlutfallið sé t.d. 70% eða 90%. Komið hefur fram að enginn 

breytileiki var á milli ára. Því er hægt að skoðað þetta nánar á mynd 5 þar sem árin þrjú voru 

tekin saman, þar sem sést greinilega að ekkert samband er á milli lífhlutfalls og fanghlutfalls.  
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Mynd 4. Samband lífhlutfalls og fanghlutfalls árin 2012, 2016 og 2020. 

 

Lífhlutfall sæðisfrumnanna má síðan sjá á mynd 10 í viðauka. Á þeirri mynd sést breytileikinn 

á lífhlutfallinu yfir sæðistökutímabilið hjá hverjum og einu sæðingahrút. Þrátt fyrir þennan 

breytileika virtist það ekki hafa áhrif á fanghlutfall sæddra áa. 

3.7 Hreyfanleiki  

Hreyfanleiki sæðisfrumnanna er einnig metinn áður en sæðið er blandað. Hreyfanleikinn á 

sæðinu sem notað var til sæðinga var þó alveg úr 1 upp í 3. Það er því mjög breytilegt milli 

hrúta og sjá má á mynd 11 í viðauka að breytileiki er hjá einstökum hrútum á hreyfanleika 

Mynd 5. Samband lífhlutfalls og fanghlutfalls þar sem árin voru tekin saman. 
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sæðisfrumnanna yfir allt sæðistökutímabilið. Það virtist þó ekki hafa áhrif á fanghlutfallið þar 

sem það var ekki marktækt (p>0,05). Á mynd 6 má sjá að ekkert samband er á milli hreyfanleika 

og fanghlutfalls. Þar sem sést m.a. hvort sem hreyfanleikinn sé 1 eða 3, hefur það ekki áhrif á 

fanghlutfallið. Einnig má sjá þetta nánar þegar öll þrjú árin eru tekin saman (sjá mynd 7). 

 

 Mynd 6. Samband hreyfanleika og fanghlutfalls árin 2012, 2016 og 2020.  

 

Mynd 7. Samband hreyfanleika og fanghlutfalls þar sem árin voru tekin saman. 
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4. Umræður 

4.1 Áhrif samstillinga á fanghlutfall  

Rannsóknin var gerð með það í huga að finna áhrifaþætti sem hafa áhrif á fanghlutfall áa. 

Ákveðið var að vinna með ósamstilltar ær til að fá loka niðurstöður þar sem munurinn á fang-

hlutfalli milli samstilltra og ósamstilltra áa var marktækur. Samstilltar ær sem sæddar voru á 

öðru gangmáli höfðu einnig marktæk áhrif samanborið við samstilltar ær. Þar sem í báðum 

tilvikum voru samstilltar ær með lakara fanghlutfall. Þrátt fyrir að bæði ósamstilltar og sam-

stilltar ær sæddar á öðru gangmáli höfðu marktæk betri áhrif á fanghlutfall samanborið við 

samstilltar ær var ákveðið að notast einungis við ósamstilltar ær. Komið hefur fram að árangur 

áa sem sæddar eru á öðru gangmáli eftir samstillingu sé betri m.v. ær sem eru sæddar beint eftir 

samstillingu (Árni Brynjar Bragason, 2013). Það væri þó athugunarvert að prófa að auka fjölda 

áa sem eru samstilltar og sæddar á öðru gangmáli með það í huga hvort fanghlutfallið myndi 

breytast. Þar sem fjöldi áa hvert ár sem sæddar eru á öðru gangmáli eru heldur færri samanborið 

við fjölda áa sem sæddar eru á fyrsta gangmáli eftir samstillingu. Einnig út frá því hvort það 

væri eitthvað sem bændur ættu að nýta sér í meira mæli, þ.e.a.s. þeir bændur sem nýta sam-

stillingu á annað borð. Áætla má að stærsti hluti þeirra séu bændur sem hafa fáar kindur og vilja 

samstilla burðinn. Einnig er einhver hluti þeirra sem notast við samstillingu að nýta sér hana til 

þess að velja sérstakar ær sem á að sæða. Því eru forsendur til að leita allra leiða til þess að auka 

fanghlutfall, jafnframt frjósemi áa sem hafa verið samstilltar og sæddar. Væri athugunarvert að 

rannsaka tímasetningu sæðinga eftir samstillingu, hvort einhver ákveðin tímasetning sæðinga 

væri betri en annar.  

4.2 Áhrif sæðingahrúta á fanghlutfall 

Niðurstöðurnar sýndu að Stakkur 10-883 var martækt frábrugðinn borinn saman við aðra 

sæðingahrúta árið 2012. Stakkur 10-883 var jafnframt með lakasta árangurinn það ár. Árangur 

Kölska 10-920 var marktækt lélegri samanborið við Klett 13-962, Berg 13-961 og Börk 13-952 

árið 2016. Þar sem árangur Kölska 10-920 var lakastur en árangur Kletts 13-962 var bestur og 

Bergs 13-961 næst bestur. Börkur 13-952 var aftur á móti með flestar ær sæddar sama ár. 

Jafnframt mátti sjá muninn á öryggismörkunum milli hrúta, en öryggismörkin sína fram á 

hversu margar ær eru á bakvið útreikningana. Eftir því sem öryggismörkin eru þrengri, því fleiri 

ær hafa verið sæddar með viðkomandi hrút. Aftur á móti eftir því sem öryggismörkin eru víðari 

því færri ær hafa verið sæddar með viðkomandi hrút. Borinn var saman munurinn á Berki 13-

952 og Herði 11-959 þar sem annar er með 1414 ær sæddar og hinn með 417 ær sæddar. Það 

munar talsvert þarna á milli hrúta, á fjölda áa og það má sjá á öryggismörkunum (sjá mynd 1 í 
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kafla 3.2). Árið 2020 var enginn hrútur marktækt frábrugðinn þegar þeir voru bornir saman. 

Hins vegar má sjá á mynd 1 í kafla 3.2 að breytileiki er á fanghlutfalli milli hrúta og ára þrátt 

fyrir að það sé einungis Stakkur 10-883 og Kölski 10-920 sem hafa marktæk áhrif.  Áætla mátti 

áður en gögnin voru skoðuð að árangur hrútanna hefði áhrif. Í ljós kom svo var ekki í öllum 

tilfellum, dæmi má taka að Blossi 16-837 var með lakasta árangurinn það ár sem hann var. Þrátt 

fyrir það hafði það ekki áhrif, þar sem ekki voru marktæk áhrif. Það væri því áhugavert að skoða 

nánar hvað það er sem valdi þessum mun milli hrútanna. Það mætti m.a. skoða hvort munur sé 

á bakteríuflóru milli hrútanna. Sýnt hefur verið fram á að gram-jákvæðar bakteríur hafa ekki 

áhrif á sæðisgæði hrútanna þegar sæðið er geymt. Hins vegar hafa gram-neikvæðar bakteríur 

áhrif á sæðisgæðin (Yániz o.fl., 2010). Hægt væri að skoða bakteríurflóruna sem er til staðar í 

sæðinu hjá hverjum hrút fyrir sig. Hægt væri þá að athuga hvort það hefði áhrif á geymslu 

sæðisins þar sem í einhverjum tilfellum er sæðið geymt og notað daginn eftir. En líftími sæðis-

frumnanna í geymslu getur verið mismunandi milli hrúta. Í framhaldinu væri hægt að athuga 

hvort bakteríuflóran hafi áhrif á fanghlutfall áa og þá hvort það hafi áhrif á frjósemi hjá ánum 

sem halda. Einnig væri áhugavert hvort viðbætur á ýmsum vítamínum í blöndunarvökvan 

myndi auka fanghlutfall áa sem hafa verið sæddar. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

vítamín viðbætt við blöndunarvökvan hafi jákvæð áhrif, þar sem m.a. virkni sæðisfrumnanna 

eykst, jafnframt lífvænleiki sæðisfrumnanna og þar með frjósemi sæðisfrumnanna (Allai o.fl., 

2018). 

4.3   Áhrif annarra þátta 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ekki voru marktæk áhrif milli ára, á fanghlutfall áa sem höfðu 

verið sæddar. Það væri áhugavert að athuga hvort munur hafi verið á veðurfari í desember þessi 

þrjú ár. Talað er um að einn áhrifaþátturinn sem hafi áhrif á fanghlutfall áa eftir sæðingu sé 

hitastig í fjárhúsunum þar sem mælt er með því að hitastigið sé rétt yfir frostmarki (Ólafur R. 

Dýrmundsson o.fl., 2007). Því skiptir útihitastig máli þar sem oft eru fjárhúsin óeinangruð. Þrátt 

fyrir að áhrifin væru ekki marktæk milli ára var fanghlutfall áa betra árið 2020 (mynd 1 í kafla 

3.2), þar sem hlutfallið var 68% (sjá í töflu 2 í kafla 3.3). Það getur síðan blekkt mann að skoða 

mismuninn á milli 2012 og 2016 á mynd 1 í kafla 3.2, þar sem Stakkur 10-883 er með töluvert 

lakari árangur m.v. hina hrútana sama ár. En það má sjá í töflu 2 í kafla 3.3 að árangurinn var 

66% fyrir árið 2016 en 67% árið 2012. Niðurstöðurnar benda einnig til þess að sæðisgæði 

sæðingahrútanna sem sent er frá sæðingastöðinni á Suðurlandi hafi ekki áhrif á hvort ærin haldi 

eða haldi ekki. Áhrif breytanna magn, þéttni, lífhlutfall og hreyfanleika voru ekki marktæk. 

Hægt er því að álykta að gildin á þessum þáttum hvað sæðisgæðin varðar hafi ekki áhrif á 
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fanghlutfall sæddra áa. Þrátt fyrir að breyturnar voru ekki marktækar, má sjá ef upplýsingar um 

Stakk 10-883 eru skoðaðar á myndum 9, 10 og 11 í viðauka að gildin á þéttni, lífhlutfalli og 

hreyfanleika eru töluvert lakari samanborið við flesta hrútana. Jafnframt má sjá að sæðið hjá 

Stakki 10-883 hefur ekki uppfyllt þá staðla sem þarf fyrr en það líður á sæðistökutímabilið. 

Sama á við um Muninn 16-840 en þó eru gildin fyrir þéttni, hreyfanleika og lífhlutfall töluvert 

hærri. Það gæti mögulega verið ástæðan fyrir því að áhrifin eru ekki marktæk samanborið við 

aðra hrúta sama ár. Einnig má taka fram að Blossi 16-837 var sama ár og Muninn 16-840, en 

árangur hans var lakastur. Hreyfanleiki og lífhlutfall sæðisfrumnanna hjá Blossa eru þó töluvert 

hærri og stöðugri yfir sæðistökutímabilið. Á mynd 12 í viðauka má sjá myndrænt það sem 

áætlað var varðandi magn og þéttleika, það að minna magn og minni þéttleiki hafi áhrif á fjölda 

stráa. Ef Börkur 13-952 er skoðaður þá sést á mynd 8 í viðauka að magnið hækkar eftir því sem 

líður á tímabilið í upphafi og er síðan nokkuð hátt yfir sæðistökutímabilið. Hins vegar á mynd 

9 í viðauka má sjá að þéttnin minnkar hratt yfir sæðistökutímabilið. Samantekt á fjölda stráa 

má s.s. sjá á mynd 12 í viðauka, þar má sjá m.a. breytileika á fjölda stráa hjá Berki 13-952 yfir 

tímabilið. Þrátt fyrir að magnið (mynd 8) hafi verið frekar stöðugt þegar leið á sæðistöku-

tímabilið að þá átti það ekki við um þéttnina (mynd 9). En í framhaldinu, þrátt fyrir að 

breyturnar hafi ekki haft marktæk áhrif á fanghlutfall, væri áhugavert að skoða hvort magn, 

þéttni, lífhlutfall og hreyfanleika sæðisins hafi áhrif á frjósemi, þ.e.a.s. áhrif á fjölda lamba hjá 

ám sem hafa verið sæddar. 

Þetta verkefni bíður upp á fleiri rannsóknarmöguleika. Þar sem mikið af gögnum eru til, hins 

vegar vantar uppá að skráning þeirra sé nógu góð. Áhugavert væri að rannsaka nánar hvað það 

er sem hefur áhrif á fanghlutfall sæddra áa. Þar sem mætti bæta við skráningu gagnanna til þess 

að hægt væri að rannsaka nánar hvað það er sem mögulega hefur áhrif á fanghlutfall áa. Til eru 

upplýsingar um árangur fyrir hvern sæðingamann. Hægt væri að bera saman vinnubrögð þeirra 

sæðingamanna sem hafa góðan árangur og hins vegar þeirra sem hafa lakari árangur. Það væri 

hægt að skoða þá þætti sem Þorsteinn Ólafsson hefur talað og skrifað um sem skipta máli þegar 

verið er að sæða. Þessir þættir eru m.a. hvenær dags er leitað að blæsma ám og í kjölfarið 

hvenær ærnar eru sæddar. Það væri því hægt að bæta því við að bóndinn skrái hjá sér nánar 

hvernig ferlinu er háttað við sæðingar. Það sem bóndinn myndi skrá hjá sér gæti verið, hvaða 

aðferð er notuð til þess að leita af blæsma ám, klukkan hvað er leitað og klukkan hvað eru ærnar 

síðan sæddar. Með þessum skráningum er hægt að taka saman tímann sem líður frá því að leitað 

er af blæsma ám og þær síðan sæddar. Jafnframt er hægt að bera saman aðferðir sem bændur 

notast við til þess að leita af blæsma ám. Einnig líkt og fram hefur komið skiptir hitastigið í 
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fjárhúsunum máli. Framhaldsverkefni gæti verið að fá bændur til þess að skrá niður þessar 

upplýsingar, hitastigið í fjárhúsunum, hvaða aðferð er notuð til þess að sæða ærnar, hvenær það 

er leitað af blæsma ám og hvenær þær eru síðan sæddar. Mikilvægt væri að fá bændur til að 

skrá niður upplýsingarnar sem fyrst, helst samdægurs. Hægt væri að ýta undir frekari skráningu 

hjá bændum með því að útbúa staðlað blað þar sem hægt væri að fylla inn í ákveðna reiti eða 

það væru valmöguleikar í boði sem hægt væri að haka við. Hægt væri síðan að taka skrán-

ingarnar og bera saman við fanghlutfallið og hins vegar fjölda lamba ef áin heldur (Guðmundur 

Jóhannesson, 2021). Einnig væri hægt að taka þá sæðingamenn sem hafa lakari árangur á 

upprifjunarnámskeið og athuga hvort það hafi þau áhrif að árangurinn verði betri. Sæðingamenn 

eru vissulega stór áhrifaþáttur á árangur sæðinganna.  

Í kjölfarið væri hægt að bera saman árangur sæðinga milli sæðingastöðva þar sem vitað er að 

munur er á milli þeirra. Það mætti taka ákveðna hrúta sem væru á báðum stöðvum til þess að 

rannsaka í hverju munurinn felst. Hvort aðferðirnar við sæðistökuna eða meðhöndlun sæðisins 

séu ólíkar. Einnig mætti skoða árangur sæðingamanna. Þá hvort meirihluti þeirra með lakari 

árangur séu á svæðinu sem fylgir sæðingastöðinni í Borgarnesi. Jafnframt væri hægt að skoða 

hvort ef til vill munur sé á bakteríuflóru milli stöðvanna. En þetta eru dæmi um áhrifaþætti sem 

mögulega gætu útskýrt þennan mismun á milli stöðvanna.  

Þrátt fyrir niðurstöðu þessa verkefnis er ekki hægt að útiloka áhrif sæðisgæða á fanghlutfall. 

Líklegast þyrfti til þess að notast við fleiri gögn, m.a. þar sem allir hrútarnir fyrir hvert ár væru 

í úrtakinu. Hægt væri að leiðrétta fyrir þessum mismunandi fjölda áa sem sæddar eru með 

hverjum hrút. Einnig væri hægt að skoða fleiri ár aftur í tímann, en gögn um sæðistökur eru til 

staðar frá 2006. Yfirlit lengra aftur gæti mögulega gefið sýn á hvort gæði sæðisins hafi verið 

breytileg milli ára, þó svo að það myndi stangast á við niðurstöðurnar í þessari rannsókn. 

Ómögulegt er að útiloka að árin þrjú á milli hafi ekki ollið skekkju þegar árin voru borin saman. 
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5. Ályktanir  

Markmið verkefnisins var að rannsaka hvort það væru til ákveðin gildi fyrir gott sæði og lélegt 

sæði. Niðurstöðurnar sýndu fram á að gildin fyrir magn, þéttni, hreyfanleika og lífhlutfall höfðu 

ekki marktæk áhrif á fanghlutfall. Því má álykta að sæðisgæðin hafi ekki áhrif á fanghlutfall áa. 

Aftur á móti væri athyglisvert að rannsaka sæðisgæðin, með það í huga hvort þau hefðu áhrif á 

frjósemina, þ.e.a.s. fjölda lamba. Þá væri verið að athuga hvort til væri gildi fyrir gott sæði sem 

skilaði betri frjósemi, s.s. fleiri lömbum.  

Það virðast vera aðrir þættir en sæðisgæði sæðingahrúta sem hafa áhrif á fanghlutfall áa. Þessi 

rannsókn gæti verið upphaf að nánari rannsóknum á þáttum tengdum fanghlutfalli áa sem hafa 

verið sæddar. Áhugavert væri að skoða m.a. þá þætti sem hafa áhrif við meðhöndlun sæðisins 

hjá sjálfum sæðingamanninum og jafnframt undirbúninginn fyrir sæðingu áa í fjárhúsunum.  
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