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Ágrip 
 

Á Íslandi hefur verið hleypt til lambgimbra í rúmlega 70 ár, og hefur hlutfall lambgimbra sem 

er haldið aukist jafnt og þétt í gegnum tíðina. Nokkrar rannsóknir hafa verið framkvæmdar 

hérlendis til þess að athuga hvaða áhrif það hefur á ær að vera með lambi veturgamlar. Í 

nýlegum rannsóknum hafa verið skoðuð áhrif þess á þroska, frjósemi og afurðir síðar á 

ævinni. Markmið þessa verkefnis er hins vegar að varpa ljósi á áhrif þess að ganga með lambi 

veturgamlar á þroskaferil áa, hvort það sé munur á þroska áa á öðrum vetri og hvenær fullum 

þroska sé náð.  

Gögnin sem notuð voru í verkefninu voru fengin frá fjárbúinu á Hesti í Borgarfirði og 

höfðu þau að geyma upplýsingar um ær á búinu á framleiðsluárunum 2003-2013 og innihélt 

gagnasafnið 6.770 færslur. Gagnasafnið hafði að geyma upplýsingar um aldur áa í mánuðum, 

þunga, holdastig og kg per holdastig við þann aldur, flokkun áa miðað við frjósemi og afdrif 

lamba á fyrsta aldursári og fæðingarár áa.  

Niðurstöðurnar sýndu að ær sem voru geldar eða kláruðu ekki meðgöngu veturgamlar 

voru bæði þyngri og holdmeiri á öðru ári en þær sem báru en gengu ekki með lambi eða báru 

og gengu með lambi veturgamlar. Áhrif þess að eiga og ganga með lambi veturgamlar 

reyndust vera mest á öðru ári ánna, við og eftir 30 mánaða aldur er munurinn á milli hópa 

mjög lítill en geldu ærnar voru þó alltaf örlítið þyngri og holdmeiri út ævina. Þá fannst einnig 

marktækur munur á þunga, holdastigi og kg per holdastigi eftir árgangi ánna.  

 

 

Lykilorð: veturgamlar ær, þroski, þungi, holdastig, fang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

Þakkir 
Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Jóhannesi Sveinbjörnssyni fyrir leiðsögn og ráðleggingar 

ásamt mikilli þolinmæði við vinnslu verkefnisins. Þá vil ég þakka Jóhannesi Guðbrandssyni 

fyrir aðstoð og ráðleggingar við tölfræði útreikninga.  

 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, Sigrúnu Eggertsdóttur, Heiðari Þór Gunnarssyni, 

Tómasi Erni Daníelssyni og Stellu Guðrúnu Ellertsdóttur og systur minni Sigfríði Sóley 

Heiðarsdóttur fyrir ótakmarkaðan stuðning og yfirlestur á ritgerðinni.  

 

Þá vil ég þakka bæði kærasta mínum Bergi Þór Stefánssyni og vinkonum mínum Katrínu 

Pétursdóttur og Hrafnhildi Kristínu Jóhannsdóttur fyrir mikla þolinmæði og stuðning á meðan 

skrifum stóð.  

 

 

 

 



iv 

 

Efnisyfirlit 

1. Inngangur ............................................................................................................................ 1 
1.1 Tilhleypingar gemlinga ............................................................................................... 1 
1.2 Arðsemi þess að veturgamlar ær skili lambi .............................................................. 2 
1.3 Fóðrun og næringarþarfir á fyrsta aldursári ............................................................... 3 
1.4 Kynþroski og fengitími gemlinga ................................................................................ 4 
1.5 Þroski og vöxtur lambgimbra ..................................................................................... 5 
1.6 Holdastig ..................................................................................................................... 5 
1.7 Íslenskar rannsóknir ................................................................................................... 7 
1.8 Markmið verkefnis ..................................................................................................... 9 

2. Efni og aðferðir ................................................................................................................. 10 
2.1 Gögn ......................................................................................................................... 10 
2.2 Tölfræðiúrvinnsla ..................................................................................................... 12 

3. Niðurstöður ...................................................................................................................... 15 
3.1 Þungi ......................................................................................................................... 15 

3.1.1 Áhrif aldurs og flokka............................................................................................ 15 
3.1.2 Áhrif árganga ........................................................................................................ 16 

3.2 Holdastig ................................................................................................................... 17 
3.2.1 Áhrif aldurs og flokka............................................................................................ 17 
3.2.2 Áhrif árganga ........................................................................................................ 18 

3.3 Kg per holdastig ........................................................................................................ 20 
3.3.1 Áhrif aldurs og flokka............................................................................................ 20 
3.3.2 Áhrif árganga ........................................................................................................ 21 

4. Umræður........................................................................................................................... 23 

5. Ályktanir ........................................................................................................................... 26 

6. Heimildaskrá ..................................................................................................................... 27 

7. Töflu- og myndaskrá ......................................................................................................... 29 
7.1 Töflur ........................................................................................................................ 29 
7.2 Myndir ...................................................................................................................... 29 

8. Viðauki I ............................................................................................................................ 30 
 

 



1 

 

1. Inngangur  

1.1 Tilhleypingar gemlinga  
Í íslenskri sauðfjárrækt var ekki farið að láta veturgamlar ær eiga og ganga með lömb fyrr en 

um miðja seinustu öld. Bændur hófu að hleypa til gemlinga í kjölfar mæðiveikinnar í þeirri 

von að fá fyrr afurðir eftir hverja á, þar sem ær urðu oft ekki eldri en 3-5 vetra á svæðum þar 

sem mæðiveikin herjaði. Áður en mæðiveikin brast á þá var afar sjaldgæft að bændur létu 

lambgimbrar eiga og ganga með lömb og ef það skeði var það oftast vegna óhappa eða þá að 

bændum langaði að athuga hvort gæti verið hagur að því. Það varð þó oftast þannig að þó 

nokkur vanhöld urðu á bæði lömbunum og gemlingunum, sem orsökuðust að miklu leyti af 

vanfóðrun lambgimbranna yfir vetrartímann. Því var almennt talið að ekki fengist hagur af því 

að láta gemlinga eiga og ganga með lömb því þær myndu sjaldnast ná sér almennilega og ekki 

ná sama þroska (Halldór Pálsson, 1953).  

Mikil fjárfækkun varð á mæðiveikisárunum sem hafði þær afleiðingar að bændur á 

þessum svæðum áttu nægan heyforða og fóru því að fóðra féð sitt betur ásamt því að hleypa 

til gemlinga. Með þessum breyttu búskaparháttum fengust meiri afurðir eftir hverja 

vetrarfóðraða á. Það voru þó skiptar skoðanir á því hvort það væri ánum til bóta að ganga með 

lömb sem gemlingar, en margir töldu að ærnar yrðu bæði þroska- og afurðaminni í framtíðinni 

og gæfi aðeins stundarhag þegar uppeldi gimbranna tókst vel (Halldór Pálsson, 1953).  Þessir 

breyttu búskaparhættir fóru svo að ryðja sér til rúms og í dag er orðið mjög algengt að bændur 

hleypi til gemlinga og með því ná þeir að auka heildarafurðir búsins með hagkvæmum hætti. 

Reynsla bænda hefur sýnt fram á að ær sem gengu með lambi veturgamlar séu betri mæður á 

öðru aldursári og sýni oft betri frjósemi og afurðir síðar á ævinni. Hins vegar þurfa bændur þá 

að eiga nægan heyforða þar sem gimbrarnar þurfa góða fóðrun yfir allan vetrartímann (Árni 

Brynjar Bragason, 2013).  

Í mörgum ræktunarkerfum í sauðfjárrækt erlendis er ekki algengt að hleypt sé til 

gemlinga og þar af leiðandi lítill hluti veturgamalla áa sem eiga og ganga með lömb. T.d. í 

Nýja Sjálandi er minna en 40% veturgamalla áa sem eignast lömb við 12-14 mánaða aldur, 

einnig er minna en 20% veturgamalla áa í Ástralíu sem eignast lömb. En stór hluti sauðfjár í 

Ástralíu eru af Merino ullar fjárkyninu og af þeim er minna en 5% sem eignast lömb (Kenyon 

o.fl., 2014a).   
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1.2 Arðsemi þess að veturgamlar ær skili lambi  
Að hleypa til lambgimbra við sjö mánaða aldur getur aukið framleiðni búsins, fjölda fæddra 

lamba hjá hverri á og þannig aukið æviframleiðslu hverrar ær. Að auki eykur það árlegan 

heildarfjölda lamba sem fæðast á búinu sem skapar auknar tekjur fyrir búið ásamt 

erfðafræðilegum ávinningi og einnig gerir það kleift að velja fyrr ær til endurnýjunar. Það 

getur stytt kynslóðabil með vali á afkvæmum lambgimbra til ásetnings og með því að láta 

lambgimbrar eignast lamb þá er verið að minnka losun gróðurhúsalofttegunda á hverja 

vörueiningu sem er framleidd (Haslin, o.fl., 2021; Corner-Thomas, o.fl., 2015; Kenyon o.fl., 

2014a).  Það sem að hefur hindrað nýsjálenska bændur í að hleypa til gemlinga er aðallega 

léleg og breytileg æxlunargeta og þar af leiðandi frjósemi ásamt auknum kostnaði við uppeldi 

gimbranna og auknu vinnuálagi bænda.  Einnig telja þeir að lömb gemlinga hafi tilhneigingu 

til þess að sýna lakari lifun og vera léttari við fæðingu og þegar þau eru tekin undan mæðrum 

sínum, og að vanhöld fenginna og mjólkandi gemlinga geti verið hærri en geldra gemlinga 

(Kenyon o.fl., 2014a).  

 Skoðuð var þróun tilhleypinga hérlendis á heimasíðu Ráðgjafamiðstöðvar 

landbúnaðarins en þar er að finna skýrslur með afurðum eftir fjárræktarfélögum eftir annars 

vegar veturgamlar ær og hins vegar fullorðnar ær. Árið 2013 var meðalfjöldi lamba til nytja 

eftir veturgamlar ær á landsvísu 0,68 og var 12,1% veturgamalla áa á landinu ekki haldið. 

Árið 2021 var meðalfjöldi lamba til nytja eftir veturgamlar ær á landsvísu 0,71 og var 13% 

veturgamalla áa á landinu ekki haldið. Fjöldi lamba til nytja og hlutfall gemlinga sem er 

haldið er þó nokkuð mismunandi eftir fjárræktarfélögum, en lömb til nytja eftir veturgamlar 

ær voru allt frá 0,27 - 1,17 árið 2013, en flest fjárræktarfélögin voru þá í kringum 0,7-0,8. 

Árið 2021 voru lömb til nytja eftir veturgamlar ær allt frá 0,22- 1,07 en líkt og 2013 voru flest 

fjárræktarfélögin í kringum 0,7 - 0,8 en frekar nálægt 0,9 heldur en 2013. Hlutfall gemlinga 

sem var haldið var einnig mjög breytilegt eftir fjárræktarfélögum, bæði árin 2013 og 2021 var 

hátt í 70% ekki haldið í nokkrum fjárræktarfélögum á meðan í öðrum var aðeins í kringum 

5% ekki haldið. Því er hægt að áætla að enn séu ansi skiptar skoðanir á því hvort hleypa eigi 

til gemlinga og ennþá nokkuð mismunandi eftir landshlutum hve mikið það er gert 

(Ráðgjafamiðstöð landbúnaðarins, 2022). 

Lömbum til nytja eftir hverja fullorðna á hefur ekki fjölgað mikið á þessari öld en 

afurðir á hverja vetrarfóðraða kind hafa hins vegar aukist mjög mikið. Fé á Íslandi hefur þó 

fækkað og þá sérstaklega eftir að afurðarverð til bænda lækkaði um 35-40% (2016-2017) og 

eftir breytingar á búvörusamningi árið 2019. Samt sem áður er kindakjötsframleiðsla enn 

nokkuð mikil miðað við fjárfjölda og er það vegna þess að afurðir á hverja vetrarfóðraða kind 
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hafa aukist um þriðjung á þessu tímabili. Í riti Lbhí um afkomu sauðfjárbúa á Íslandi var 

búum skipt í þrjá þriðjunga eftir framlegð þeirra. Var efsti þriðjungurinn með hæsta fjölda 

lamba til nytja eftir veturgamlar ær og einnig fleiri reiknuð kg eftir hverja veturgamla á. Það 

munar því á framlegð sauðfjárbúa eftir fjölda lamba til nytja eftir veturgamlar ær (Jóhannes 

Sveinbjörnsson og Daði Már Kristófersson, 2021).  

 

1.3 Fóðrun og næringarþarfir á fyrsta aldursári  
Á fyrsta aldursári eru lambgimbrar að vaxa mikið og því er nauðsynlegt til þess að vöxtur og 

þroski þeirra sé eðlilegur að fóðrun fullnægi þörfum þeirra. Að auki ef þær eru með fangi þá 

þarf fóðrunin einnig að fullnægja fósturþörfum (Stefán Sch. Thorsteinsson o.fl., 1999). Á 

meðgöngu hjá fullorðnum ám þá hefur fóstrið yfirleitt forgang á næringarefni fram yfir ána, 

en hins vegar hjá gemlingum sem enn eru að vaxa þá njóta þeir forgangs næringarefna ef 

fóðrunarstig er mjög hátt. Þetta er sérstaklega algengt á fyrsta og öðrum þriðjungi 

meðgöngunnar og getur haft þær afleiðingar að tíðni fósturláta eykst, meðgöngutími styttist, 

bæði fæðingarþungi og broddmjólkurframleiðsla verður minni og vanhöld nýfæddra lamba 

meiri (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Ef að fóstrið fær ekki þörfum sínum fullnægt gæti 

það jafnframt leitt til þess að lambgimbrar gætu farið að nýta næringu úr eigin líkamsforða til 

þess að mæta þörfum fóstursins. Það getur haft neikvæð áhrif á líkamsvöxt og þroska 

gimbranna (Stefán Sch. Thorsteinsson o.fl., 1999).  

 Það er því mikilvægt að lambgimbrar nái góðum vexti allt sumarið og fái orku- og 

próteinríka beit eða fóðrun að hausti svo þær nái góðum vaxtarhraða til þess að þær verði 

kynþroska um haustið. Um það leyti sem gimbrarnar verða kynþroska þarf að varast að vöxtur 

verði ekki of hraður. Því mjög hraður vöxtur á þessum tíma getur haft áhrif á 

hormónastarfsemi ærinnar sem getur dregið úr þroska mjólkurkirtils og þar af leiðandi 

mjólkurlagni ærinnar (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013). Eftir að gimbrarnar hafa fest fang þá 

er nauðsynlegt að þær fái góða fóðrun og miðað við að vaxtarhraði þeirra í mars og apríl sé 

um 80-120 g/dag en síðan síðustu tvær vikurnar fyrir burð þarf að varast of orkuríkt fóður svo 

burður verði ekki of stór. Þó er mælt með kjarnfóður próteinviðbót til þess að stuðla að 

viðeigandi júgurþroska (Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  

Margar rannsóknir erlendis hafa verið framkvæmdar til þess að meta áhrif fóðrunar á 

fanghlutfall gemlinga. Rannsókn þar sem notast var við fósturvísaflutning sýndi að ef vöxtur 

lambgimbra á fyrstu 100 dögum meðgöngunar var meiri en 230g/dag þá leiddi það til lægra 

fanghlutfalls (57%)  miðað við þar sem vöxtur var aðeins 75g/dag á sama tímabili (85%).  

Einnig var hlutfall fósturláta talsvert meira hjá lambgimbrum sem þyngdust um meira en 
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230g/dag (33%) miðað við þær sem þyngdust aðeins um 75 g/dag (8%). Önnur rannsókn þar 

sem var gerður samanburður á þungabreytingum frá -124  til 87 g/dag á fyrstu 30 dögum 

meðgöngu sýndi að þær gimbrar sem að léttust mest (-124g/dag) voru með hæsta 

fanghlutfallið (82%) í samanburði við þær sem léttust um 38 g/dag (61%) og þær sem 

þyngdust um 87g/dag (59%) (Kenyon o.fl., 2014a). Ennfremur hafa rannsóknir þar sem notað 

er kjarnfóður í uppeldi lambgimbra greint frá mjög mikilli þyngdaraukningu á meðgöngu. 

Mikil þyngdaraukning í kjölfar kjarnfóðurnotkunar getur því haft neikvæð áhrif á fanghlutfall, 

skiptingu næringarefna, fósturvöxt, efnaskipti móður og fósturs, meðgöngulengd, 

fæðingarþyngd, broddmagn og lifun lamba í kjölfarið. Hins vegar þar sem þyngdaraukning er 

lítil með kjarnfóðurnotkun hefur verið greint frá litlum áhrifum á fósturstærð, 

meðgöngulengd, fæðingarþyngd og broddmagn (Kenyon ofl., 2014a).  

 

1.4 Kynþroski og fengitími gemlinga  
Við 7-9 mánaða aldur geta lambgimbrar haft möguleika á því að æxlast en til þess þurfa þær 

að vera orðnar kynþroska (Kenyon o.fl., 2014a). Líffræðilega verða lambgimbrar kynþroska 

þegar kynfrumur þeirra eru fullmyndaðar og egg fara að losna. Það getur þó verið breytileiki á 

því hvenær gimbrar verða kynþroska og fer það aðallega eftir vænleika þeirra að hausti, rýrari 

lambgimbrar verða oft seinna kynþroska og getur það jafnvel ekki orðið fyrr en á öðru 

aldursári ef þær eru mjög smáar. Einnig hafa aðrir þættir áhrif eins og erfðabreytileiki og 

jafnframt er það afar mismunandi á milli kynja hvenær kynþroski á sér stað. Íslenskst sauðfé 

verður frekar snemma kynþroska í samanburði við önnur kyn og eru íslenskar lambgimbrar 

yfirleitt kynþroska við 7-8 mánaða aldur (Árni Brynjar Bragason, 2013). Flest sauðfjárkyn 

sýna árstíðabundin æxlunarmynstur og eru þar af leiðandi með árstíðanbundin fengitíma, þar 

með talið íslenska kynið. Því þurfa lambgimbrar ekki aðeins að vera nægilega þroskaðar til 

þess að geta hafið æxlun, heldur þurfa þær að hafa náð kynþroska fyrir fengitímann. Almennt 

er talið að gimbrar verði kynþroska þegar 40-60% af fullorðinsþunga sé náð og þurfa því 

gimbrarnar að vera búnar að ná þessum þunga fyrir fyrsta fang. (Kenyon o.fl., 2014a; 

Jóhannes Sveinbjörnsson, 2013).  

 Fengitími lambgimbra er gjarnan styttri en hjá fullorðnum ám, en margar lambgimbrar 

sýna aðeins eitt eða tvö blæsmi á fengitíma og eru dagar á milli gangmála oft færri en hjá 

fullorðnum ám. Mikilvægt er að lambgimbrar séu aðskildar frá fullorðnum ám yfir 

fengitímann þar sem þær eru ólíklegri til þess að leitast eftir og standa undir hrútum. Það 

hefur einnig verið greint frá því að hrútar eigi erfiðara með að lemba gimbrar heldur en 

fullorðnar ær og þurfi þeir oft að minnsta kosti að lemba gimbrar þrisvar sinnum til þess að 
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sæði sé örugglega í  æxlunarfærum gimbranna. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að ef að 

lambgimbrar og fullorðnar ær séu saman í hólfi þá velji gjarnan hrútarnir frekar að fara á 

fullorðnu ærnar (Kenyon o.fl., 2014a).  

 

1.5 Þroski og vöxtur lambgimbra  
Vöxtur gripa ræðst af bæði erfðum og umhverfisáhrifum, íslensk lömb að hausti við u.þ.b. 

100-150 daga aldur vega oftast á bilinu 25-60 kg. Þá er algengt að lömb að hausti hafi tífaldað 

fæðingaþyngd sína, en vaxtarhraði lambanna getur þó verið ansi breytilegur. Fyrri hluta 

sumars vaxa lömbin hratt en síðan fer að hægja á vaxtarhraðanum en með góðri haustbeit er 

hægt að ná vaxtarhraða aftur af stað. Vefir, líkamshlutar og líffæri þroskast mishratt á 

vaxtarskeiði lamba en rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrst þroskist beinin, síðan komi 

vöðvavöxtur og í lok vaxtarskeiðs sé mest fitusöfnun (Jón Viðar Jónmundsson o.fl., 2013).   

Þyngri lambgimbrar eru líklegri til þess að verða kynþroska á fyrsta hausti sínu, en 

greint hefur verið frá jákvæðu sambandi á milli lífþunga og æxlunargetu hjá lambgimbrum. 

Því geta allir þættir sem hafa áhrif á vöxt og þar með lifandi þunga lambgimbra á fyrstu 7-10 

mánuðum ævi þeirra haft áhrif á æxlunargetu þeirra. Áhrif lífþunga á fengitíma á frjósemi og 

æxlunartíðni eru almennt meiri hjá gemlingum heldur en hjá fullorðnum ám sem bendir til 

þess að meiri lífþungi á fengitíma sé mikilvægari fyrir lambgimbrar. Margar rannsóknir á 

kynjum sem hafa svipaðan fullorðinsþunga og vaxtarlag og íslenska kynið hafa bent til þess 

að ef lambgimbrar eru undir 35 kg við fengitíma þá sýni þær lélegra fanghlutfall, en ef þær 

eru hins vegar orðnar 40-45 kg á þessu tímabili þá sýni þær betra fanghlutfall. Það er því 

ágætis viðmið að hafa 40 kg sem lágmark þegar tekin er ákvörðun um hvaða lambgimbrar eigi 

að velja til ásetnings. Einnig er líklegra að lambgimbrar skili þyngra lambi og sé sjálf þyngri 

þegar lambið er tekið undan eftir því sem hún er þyngri við fengitíma (Kenyon, o.fl., 2014a). 

 

1.6 Holdastig  
Holdastigsskalinn er huglægur mælikvarði á mjúkvef, aðallega fitu á mjóhryggjarsvæðinu 

(Kenyon ofl., 2014a). Holdastigun er hagnýt og auðlærð tækni sem hægt er að nota sem 

hjálpartæki í sauðfjárrækt. Holdastigsmælingar hafa það fram yfir mælingar á lífþunga að það 

þarf engan sérhæfðan búnað. Ennfremur í samanburði við lífþunga mælingar þá eru 

holdastigsmælingar ekki háðar áhrifum mismunandi beinabyggingar, fyllingu vambar og 

þunga ullarinnar (Kenyon o.fl., 2014b).  

 Holdastig er metið með þreifingu á miðjum hryggnum, sérstaklega á og í kringum 

hryggjarliði, fyrir aftan síðasta rifbeinið og fyrir ofan nýrun (Kenyon o.fl., 2014b). Þetta er 
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gert með því að grípa utan um hrygginn aftan við rifbein og framan við krossbein og leggja 

lófann ofan á háþorn og þá er hægt að meta hversu mikið finnst fyrir beinum (Árni B. 

Bragason o.fl., 2013). Þessi tækni er því huglægt mat á holdafars ástandi lifandi grips. 

Þessarar tækni var fyrst getið árið 1961 og var þá holdastigunin á skala frá 0 til 5 og aðeins 

voru notaðar heilar einingar, nokkrum árum síðar þá var kynnt hugmyndin að nota  0,5 og 

0,25 einingar í skalanum. Því er hægt að meta lífeðlisfræðilegt ástand gripa með þónokkri 

nákvæmni (Kenyon o.fl., 2014b). Ær í flokki 0 er nánast bara skinn og bein en ær í flokki 5 er 

orðin mjög holdmikil og feit, en fáar ær eru í þessum tveimur flokkum og eru flestar ær í 

flokkum 2,3 og 4 (Árni B. Bragason o.fl., 2013).  

Í töflunni hér að neðan er nánari lýsing á hverjum flokki í holdastigunarskalanum.  

Flokkur  Lýsing  

Flokkur 0  Ærin er mjög horuð og að dauða komin 

Flokkur 1  Háþorn greinileg og hvöss; þverþorn líka hvöss, fingur ganga auðveldlega undir endana 

og hægt að greina milli þorna. Bakvöðvi þunnur og svo til ekkert fitulag undir húð. 

Flokkur 2  Háþorn greinileg, en slétt og einstök háþorn finnast aðeins sem fínar ójöfnur; þverþorn 

slétt og ávöl og fingur ganga undir enda með litlu átaki. Bakvöðvi í meðallagi þykkur með 

litlu fitulagi undir húð. 

Flokkur 3  Háþorn skaga lítillega upp úr, eru slétt og ávöl og einstök háþorn finnast aðeins með 

þrýstingi; þverþorn slétt og vel fyllt og þétt átak þarf til að finna fyrir endum. Bakvöðvi 

vel fylltur með fitulagi í meðallagi undir húð. 

Flokkur 4  Háþorn finnast aðeins með þrýstingi sem hörð lína; þverþorn finnast ekki. Bakvöðvi vel 

fylltur með þykku fitulagi undir húð. 

Flokkur 5  

 

 

Háþorn finnast ekki jafnvel með þéttum þrýstingi og dæld er í fitulag þar sem háþorn 

myndu venjulega finnast. Bakvöðvi er mjög vel fylltur með mjög þykku fitulagi undir 

húð. Fitukeppir finnast á mölum og dindli.  

Tafla 1. Skilgreining á holdastigun sauðfjár (Árni B. Bragason o.fl. 2013, bls 262). 

Samkvæmt erlendum rannsóknum er talið að út frá bæði líffræðilegu og efnahagslegu 

sjónarhorni sé ekki hægt að segja að eitthvað eitt  holdastig sé æskilegast fyrir ær. Tengsl eru 

milli holdastiga og framleiðni en holdastig fyrir mestu framleiðnina er mjög breytilegt eftir 

lífeðlisfræðilegu ástandi, fjölda afkvæma sem ær ber og gengur með, aldri ærinnar, kyni, 

framleiðslukerfi og magni og gæði fóðurs. Það er því mismunandi eftir því hvar á 

framleiðsluferlinum ærnar eru staddar hvert æskilegt holdastig er (Kenyon o.fl, 2014b).  

Holdafar áa er því mjög breytilegt eftir árstíma, algengt er samkvæmt íslenskum 

rannsóknum að fullorðnar ær séu með holdastig 2,5 og 3,0 að hausti þegar þær koma úr 

sumarhögum. Á fengitíma er æskilegt að fullorðnar ær séu með holdastig 3,0-3,5 og yfir 

miðvetrartímann þá fara hold að aukast smátt og smátt, allt upp í holdastig 4. Um það bil 
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tveim vikum fyrir burð fara þær aftur að tapa holdum og á sauðburði er talið að ær eigi alls 

ekki að vera með minna en holdastig 2. Það er vegna þess að á hápunkti 

mjólkurframleiðslunnar mjólka þær af sér enn meiri holdum og gætu þær tapað allt að heilu 

holdastigi á mjólkurskeiðinu (Árni B. Bragason o.fl., 2013; Kenyon o.fl., 2014b). Holdastig 

lambgimbra er yfirleitt hærra heldur en fullorðinna áa en fyrir áramót er talið að þær séu með 

holdastig 4,0 sem fari svo hækkandi allt upp í 4,5-5,0 í mars. Síðan tapi þær líkt og fullorðnar 

ær holdum rétt fyrir burð að sökum auknum þörfum fóstursins (Árni B. Bragason o.fl., 2013; 

Kenyon o.fl., 2014b).  

Lífeðlisfræðilegt ástand áa er líka oft metið með þunga þeirra, en þungi er samblanda 

af bæði líkams-stærð og ástandi og er því ekki endilega góður mælikvarði á lífeðlisfræðilegt 

ástand áa. Stór ær í lélegum holdum og smágerðari ær í góðum holdum geta verið jafnþungar í 

kílóum, en þær myndu hins vegar ekki vera með sama holdastig. Þrátt fyrir það þá hefur 

fundist jákvætt samband á milli holdastigs og lífþunga. Enda þótt það sé breytilegt hve mörg 

kg ær þurfa til þess að aukning verði um eitt holdastig, bendir fjöldi rannsókna til þess að 

línulegt samband sé á milli lífþunga og holdastigs. Aukning í lífþunga kostar orku, því þurfa 

ær einnig orku til þess að aukning verði á holdum, hversu mikla orku er hins vegar 

mismunandi eftir bæði lífeðlisfræðilegu ástandi ærinnar og núverandi holdastig hennar 

(Kenyon o.fl., 2014b).  

Notkun á holdastigun lambgimbra er almennt frekar takmörkuð, en á þessu tímabili er 

lífeðlisfræðilegt þroskastig þeirra þannig að lambgimbrar eru líklegri til þess að byggja upp 

vöðvavöxt í stað fitusöfnunar. Hins vegar er hægt að nota holdastigun á haustin til þess að 

velja gimbrar sem henta best til undaneldis vegna þess að þær sem sýna meira fituhlutfall geta 

í raun verið lífeðlisfræðilega þroskaðri og því líklegri til þess að verða fyrr kynþroska. Það 

hafa fundist tengsl á milli hærra fituhlutfalls lambgimbra og hlutfalls lambgimbra sem að festa 

fang en almennt er jákvætt samband á milli æxlunargetu og holdastigs hjá fullorðnum ám 

(Kenyon o.fl., 2014a).  

 

1.7 Íslenskar rannsóknir  
Eftir að bændur hófu að hleypa til gimbra hérlendis um miðja síðustu öld þá skorti þekkingu á 

hvaða áhrif það hefði á ærnar. Halldór Pálsson (1953) ákvað því að rannsaka hvaða áhrif það 

hefði á bæði þroska og vöxt ánna að festa fang á fyrsta aldursári ásamt því að rannsaka hversu 

mikið þær höfðu náð sér á öðru aldursári ef þær gengu með lambi veturgamlar. Rannsóknin 

var framkvæmd haustið 1950 á tilraunabúinu Hesti í Borgarfirði og var rannsóknin aðeins 

gerð á veturgömlum ám og tvævætlum.  
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Niðurstöður Halldórs í rannsókninni á veturgömlu ánum sýndu að munur var á þunga 

áa á fæti í september á öðru aldursári eftir því hvort þær hefðu komið upp lambi veturgamlar 

eða ekki. Það munaði tæplega 10 kg á þeim ám sem voru algeldar (58,95 kg) og þeim sem 

komu upp lambi (49,74 kg) við 16 mánaða aldur. Einnig sást munur á sláturafurðum þessa 

sömu hópa, en geldu ærnar höfðu hærri kjötprósentu, kjötþunga, gæruþunga og mörþunga. 

Hins vegar sást ekki munur á bráðþroskuðustu hlutum líkamans, þ.e. haus, fótum og innyflum 

sem þýðir að þessir hlutar þroskuðust eðlilega þrátt fyrir að ærnar hafi gengið með lambi og 

að þungamunurinn á fæti hafi aðeins verið munur á kjöti, gæru og mör. Mikill munur fannst á 

fituþykkt við aftasta rifbein og á baki hjá algeldum ám og þeim sem misstu fóstur og enn 

meiri munur á algeldu og þeim sem gengu með lambi. Því taldi Halldór að mjólkurmyndunin 

og það að mjólka lambi yfir sumarið dragi meira úr þroska ánna heldur en áhrif fangs og 

fósturvaxtar.  

Niðurstöður Halldórs á rannsókn tvævætlanna við 28 mánaða aldur sýndu að ær sem  

voru geldar sem tvævætlur en gengu með lambi veturgamlar voru að jafnaði vænni og 

þroskaðri heldur en þær sem að voru geldar veturgamlar og gengu með lambi tvævætlur. Þetta 

gefur til kynna að ef ær tapa þroska á að ganga með lambi veturgamlar þá geti þær fyllilega 

náð sama þroska og jafnvel meiri fituforða heldur en tvævætlur sem voru geldar veturgamlar 

(Halldór Pálsson, 1953).  

 Árið 2014 skoðaði Linda Sif Níelsdóttir í BS verkefni sínu áhrif þess að halda 

gemlingum á bæði endingu þeirra og afurðir og notaði hún gagnasafn frá Hesti í Borgarfirði. 

Niðurstöður Lindu sýndu að áhrif þess að bera lambi sem veturgamlar ær voru mest á öðru ári 

ánna. Ær sem báru lambi og gengu með það voru tveggja vetra bæði léttari og holdminni 

heldur en þær sem geldar voru og voru þær að jafnaði lítið léttari út ævina. Þrátt fyrir þetta þá 

voru ær sem að gengu með lamb á gemlingsárinu frjósamari tveggja vetra og gátu þær bætt 

meira á sig á öðru ári í fengieldinu. Frjósemi ánna á fyrsta ári sagði því mikið um frjósemi 

þeirra síðar á ævinni sem hefur jafnframt áhrif á endingu ánna þar sem að ófrjósömu ánum var 

að jafnaði slátrað fyrr (Linda Sif Níelsdóttir, 2014).  

 Þórdís Karlsdóttir (2018) gerði sambærilega rannsókn í BS verkefni sínu en hún lagði 

hins vegar áherslu á að skoða áhrif á afurðir ánna síðar á ævinni ef þær skiluðu lambi 

veturgamlar. Helstu niðurstöður hennar voru að ær sem gengu með og skiluðu lambi 

veturgamlar eignuðust þyngri lömb síðar á ævinni, það var þó ekki neinn munur á vexti lamba 

yfir sumarið hjá ám sem gengu með lambi gemlingsárið og þeim ám sem voru geldar 

gemlingsárið. Því taldi Þórdís að það hefði ekki nein áhrif á afurðagetu áa á fullorðinsárum ef 

þær gengu með lambi veturgamlar (Þórdís Karlsdóttir, 2018).  
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1.8 Markmið verkefnis  
Komið hefur fram hér að ofan að lambgimbrar geti fest fang við 7-9 mánaða aldur ef þær eru 

orðnar kynþroska, þrátt fyrir það er ekki algengt að hleypt sé til gemlinga í sauðfjárkynjum 

erlendis. Á Íslandi er hins vegar orðin rík hefð fyrir því að ær séu látnar eiga og ganga með 

lömb veturgamlar og afurðir eftir gemlinga því orðnar mikilvægur þáttur í afkomu 

sauðfjárbúa.  

Því er meginmarkmið verkefnisins að skoða hvaða áhrif það hefur á þroskaferil áa að eiga og 

ganga með lamb veturgamlar. Þá verður einnig lögð áhersla á að komast að því hvort það sé 

munur á þroska áa á öðrum vetri eftir því hvort þær hafa eða hafa ekki gengið með lambi 

veturgamlar ásamt því að rannsaka hvenær fullum þroska er náð eftir því hvort þær hafi eða 

hafi ekki gengið með lamb veturgamlar.  

 

.   
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2. Efni og aðferðir  

2.1 Gögn 
Gögnin sem notuð voru í úrvinnslunni voru fengin frá fjárbúinu á Hesti í Borgarfirði og 

inniheldur gagnasafnið upplýsingar um ær á búinu fæddar á árunum 2002 til 2007. 

Gagnasafnið innihélt 6.770 færslur þar sem í hverri færslu kom fram aldur ærinnar í 

mánuðum, þungi, holdastig og kg per holdastig við þann aldur, flokkun hennar miðað við 

frjósemi og afdrif lamba á fyrsta aldursári og fæðingarár ærinnar. Á hverju framleiðsluári eru 

því tvær færslur um hverja á og er það til þess að geta metið þroskaferil þeirra án áhrifa af 

meðgöngu eða mjólkurskeiði. Því eru notaðar þunga- og holdastigs mælingar frá annars vegar 

nóvember sem sýnir ástand ánna að hausti og hins vegar febrúar sem sýnir ástand þeirra á 

miðjum vetri. Þessar tvær mælingar á þunga og holdastigi á ári hverju ættu því að gefa 

nokkuð rétta mynd af þroskaferli ánna. Aldur ánna í mánuðum var allt frá 9 mánaða aldri og 

upp í 93 mánaða aldur. Mælingar reyndust vera mjög fáar og því ómarktækar í 90 mánaða og 

93 mánaða aldri, og voru því þær færslur sem samtals voru 69 fjarlægðar. Í töflu 2 má sjá 

yfirlit um fjölda mælinga á bak við hvern aldursflokk.  

 

 

 

Ærnar voru flokkaðar í fjóra flokka (11, 21, X0 og Y0)  eftir frjósemi þeirra og afdrifum 

lamba þeirra á fyrsta aldursári. Flokkurinn 11 voru ær sem báru einu lambi og gengu með eitt 

lamb til hausts. Flokkurinn 21 voru ær sem að báru tveimur lömbum en gengu með eitt lamb 

til hausts. Flokkurinn X0 voru ær sem voru geldar eða kláruðu ekki meðgöngu, þá er átt við 

að annað hvort létu þær lömbunum eða í þeim hafi verið fóstur við talningu sem skiluðu sér 

ekki að vori. Flokkurinn Y0 voru ær sem að kláruðu meðgöngu með annað hvort eitt eða tvö 

lömb en þær skiluðu ekki lambi að hausti, vanhöld lambanna voru þá annað hvort í burði eða 

á mjólkurskeiðinu. Í töflu 3 má sjá yfirlit um fjölda mælinga í hverjum flokki eftir árgöngum.  

 

Aldur í 

mánuðum  

9 18 21 30 33 42 45 54 57 66 69 78 81 90 93 

Fjöldi 

mælinga  

883 791 792 673 673 553 556 435 438 310 312 142 143 34 35 

Tafla 2. Fjöldi mælinga í hverjum aldursflokki  
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Tafla 4 hins vegar sýnir fjölda mælinga í flokkunum fjórum eftir því hve ærnar eru gamlar í 

mánuðum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árgangar  Flokkur 11 Flokkur 21 Flokkur X0 Flokkur Y0  Samtals  

2002 369 177 476 34 1056 

2003 565 211 273 48 1097 

2004 538 251 106 159 1054 

2005 705 228 172 52 1157 

2006 598 339 200 190 1327 

2007 566 294 44 106 1010 

Samtals  3341 1500 1271 589 6701 

Tafla 3. Fjöldi mælinga í hverjum flokki eftir árgöngum 

Aldur í mánuðum  Flokkur 11 Flokkur 21 Flokkur X0 Flokkur Y0 

9 422 179 191 91 

18 389 167 162 73 

21 389 166 163 74 

30 336 151 122 64 

33 337 151 122 63 

42 280 129 98 46 

45 281 130 99 46 

54 221 103 75 36 

57 223 104 75 36 

66 158 78 52 22 

69 158 80 52 22 

78 73 31 30 8 

81 74 31 30 8 

Samtals 3341 1500 1271 589 

Tafla 4. Fjöldi mælinga í hverjum flokki eftir aldri 
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2.2  Tölfræðiúrvinnsla  
Notað var tölfræðiumhverfið R (© 2016 The R Foundation) við tölfræðilega úrvinnslu 

gagnanna. Byrjað var á því að skoða dreifingu gagnanna með því að teikna kassarit og kom þá 

í ljós að mælingar í bæði 90 og 93 mánaða aldri voru mjög fáar og ómarktækar og því var 

búið til nýtt gagnasafn án þessara mælinga. Á mynd 1, 2 og 3 má sjá dreifingu gagnanna eftir 

flokkum (11, 21, X0 og Y0) á kassaritum þar sem aldur í mánuðum er á x-ásnum. Á mynd 1 

er þungi í kílóum á y-ásnum, á mynd 2 er holdastig á y-ásnum og á mynd 3 er kg per holdastig 

á y-ásnum.  

 
Mynd  1. Dreifing gagna, aldur í mánuðum á x-ás og þungi á y-ás 
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Mynd  2. Dreifing gagna, aldur í mánuðum á x-ás og holdastig á y-ás 

Mynd  3. Dreifing gagna, aldur í mánuðum á x-ás og kg per holdastig á y-ás 
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Til þess að kanna hvort að aldur í mánuðum og flokkarnir hefðu marktæk áhrif á þunga, 

holdastig og kg per holdastig voru framkvæmdar þrjár mismunandi tveggja þátta 

fervikagreiningar (e. two-way ANOVA).  Í öllum tveggja þátta fervikagreiningunum voru 

aldur í mánuðum og flokkar flokkunarbreytur en háða breytan var mismunandi eftir því hvað 

var verið að skoða þ.e. þungi, holdastig og kg per holdastig.  

Í tveggja þátta fervikagreiningunum var því notað eftirfarandi tölfræðilíkan :   

 

Yijk =  + i + j + ()ij + eijk 

 

Yijk = Þungi eða holdastig eða kg per holdastig  

 = Heildarmeðaltal þunga eða holdasstig eða kg per holdastig  

i = Áhrif aldurs í mánuðum i   

j = Áhrif flokka j  

()ij = Víxlhrif á milli aldurs í mánuðum og flokka  

eijk = Normaldreifð skekkja  

 

 

 

Að auki voru framkvæmdar þrjár fjölþátta fervikagreiningar (e. multi factor anova) þar sem 

var bætt við árgangi sem flokkunarbreytu, til þess að athuga hvort það væri marktækur munur 

eftir árgöngum.  

Þá var notast við eftirfarandi tölfræðilíkan:  

Yijkm =  + i + j + γk + ()ij + (γ)ik + (γ)jk + (γ)ijk +  eijk 

 

Yijkm = Þungi eða holdastig eða kg per holdastig  

 = Heildar meðaltal þunga eða holdastigs eða kg per holdastig  

i = Áhrif aldurs í mánuðum i 

j = Áhrif flokka j 

γk = Áhrif árganga k 

()ij = Víxlhrif milli aldurs í mánuðum og flokka  

(γ)ik = Víxlhrif milli aldurs í mánuðum og árgangs 

(γ)jk = Víxlhrif milli flokka og árgangs  

(γ)ijk = Víxlhrif milli aldurs í mánuðum, flokka og árganga 

eijk = Normaldreifð skekkja   
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3. Niðurstöður 

3.1 Þungi  

3.1.1 Áhrif aldurs og flokka  
Niðurstöður tveggja þátta fervikagreiningarinnar þar sem þungi var háða breytan sýna að 

víxlhrifin á milli aldurs í mánuðum og flokka voru marktæk (P < 0,05) og því eru áhrif aldurs 

í mánuðum marktækt ekki þau sömu eftir flokkum og bæði aldur í mánuðum og flokkar hafa 

marktæk áhrif á þunga ánna.  

Á mynd 4 er hægt að sjá samanburð á meðalþunga ánna eftir flokkunum fjórum og 

aldri í mánuðum. Þar sést að X0 ærnar voru léttastar við 9 mánaða aldur en voru síðan lang 

þyngstar við 18 mánaða aldur og einnig talsvert þyngri við 21 mánaða aldur. Í nóvember á 

öðru ári eða við 30 mánaða aldur þá virðast hinir hóparnir þrír vera búnir að ná þeim í þunga. 

11 ær eða þær ær sem að báru einu lambi og skiluðu einu lambi að hausti voru léttastar við 18 

og 21 mánaða aldur en við 30 mánaða aldur urðu þær jafnar hinum flokkunum í þunga. Mesti 

munurinn á þyngd ána er því frá 9 mánaða til 30 mánaða en við 18 mánaða aldur þá munar 

u.þ.b. 10 kg á X0 og 11 flokkunum og er X0 flokkurinn að meðaltali meira en 5 kg þyngri en 

allir hóparnir við 18 mánaða aldur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mynd  4. Meðalþungi áa eftir flokkum og aldri í mánuðum 
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3.1.2 Áhrif árganga 
Niðurstöður fjölþátta fervikagreiningarinnar þar sem þungi var háða breytan sýnir að árgangar 

höfðu einnig marktæk áhrif á þunga ánna. Skýribreyturnar voru þrjár þ.e. aldur í mánuðum, 

flokkar og árgangar og var marktækni þeirra eftirfarandi:  

Aldur í mánuðum :     P  <0,0001 

Flokkar:      P <0,0001 

Árangar:      P <0,0001 

Aldur í mánuðum x Flokkar :   P <0,0001 

Aldur í mánuðum x Árgangar:   P <0,0001 

Flokkar x Árgangar :     P <0,0001 

Aldur í mánuðum x Flokkar x Árgangar : P >0,05 = EM 

 

Víxlhrif milli allra þriggja flokkunarbreytanna voru því ekki marktæk.  

 

Á mynd 5 má sjá samanburð á meðalþunga ánna eftir árgöngum og aldri í mánuðum. Engar 

mælingar voru á ám úr 2007 árganginum við 78 og 81 mánaða aldur og því voru þessir 

aldurshópar teknir úr gagnasafninu og ekki hafðir með í fjölþátta fervikagreiningunum 

þremur.  

 

 

 

 

 

Mynd  5. Meðalþungi áa eftir árgöngum og aldri í mánuðum 
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Á mynd 6 er samanburður á meðalþunga aðeins eftir árgöngum með 95% öryggisbilum sem 

sýnir vel þann þungamun sem er á milli árganga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Holdastig  

3.2.1 Áhrif aldurs og flokka  
Þegar skoðuð voru holdastig með tveggja þátta fervikagreiningu voru víxlhrifin milli aldurs í 

mánuðum og flokka marktæk (P<0,05) og því eru áhrif aldurs í mánuðum á holdastig 

marktækt ekki þau sömu eftir flokkum og bæði aldur í mánuðum og flokkar hafa marktæk 

áhrif á holdastig ánna. 

Mynd 7 sýnir samanburð á meðalholdastigi ánna eftir flokkum og aldri í mánuðum. Það er líkt 

og þegar þunginn var skoðaður að X0 ær eru með lægsta holdastigið við 9 mánaða aldur en 

með afgerandi hæsta holdastigið við 18 mánaða aldur og sömuleiðis með nokkuð hærra 

holdastig en hinir flokkarnir við 21 mánaða aldur. Flokkarnir jafnast svo nánast alveg við 30 

mánaða aldur. Ær sem að báru einu eða tveimur lömbum en hafa ekki skilað þeim að hausti 

(Y0) eru með nokkuð hærra holdastig heldur en hinir tveir flokkarnir sem að skiluðu lambi að 

hausti (11, 21). Örlítill munur er svo á holdastigi áa sem að báru einu lambi og áa sem báru 

tveimur lömbum.  

  

Mynd  6. Meðalþungi áa eftir árgöngum með 95% öryggisbilum 
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Mynd  7. Meðalholdastig eftir flokkum og aldri í mánuðum 

 

3.2.2 Áhrif árganga  
Þegar árgangi var bætt við sem flokkunarbreytu og framkvæmd var fjölþátta fervikagreining 

sást að árgangar höfðu einnig marktæk áhrif á holdastig ánna. Marktækni flokkunarbreytanna 

var eftirfarandi:  

Aldur í mánuðum:     P <0,0001 

Flokkar:      P <0,0001 

Árgangar:      P <0,0001 

Aldur x flokkar:     P <0,0001 

Aldur x árgangar:     P <0,0001 

Flokkur x árgangar:     P < 0,01  

Aldur x flokkar x árgangar:    P >0,05 = EM 

Víxlhrifin milli aldurs, flokka og árganga voru það eina sem ekki var marktækt.  
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Á mynd 8 má sjá samanburð á meðalholdastigi ánna eftir árgöngum og aldri í mánuðum. 

 

 

Á mynd 9 er samanburður á meðalholdastigi aðeins eftir árgöngum með 95% öryggisbilum 

sem sýnir vel þann mun á holdastigum sem er á milli árganga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  8. Meðalholdastig áa eftir árgangi og aldri í mánuðum 

Mynd  9. Meðalholdastig áa eftir árgöngum með 95% öryggisbilum 
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3.3 Kg per holdastig  

3.3.1 Áhrif aldurs og flokka 
Þegar skoðað var hversu mörg kg ærnar þurftu til þess að auka holdin um eitt holdastig þá 

fundust marktæk áhrif af bæði aldri í mánuðum og flokkunum. En líkt og í hinum tveimur 

tveggja þátta fervikagreiningunum þá voru víxlhrifin á milli aldurs í mánuðum og flokka 

marktæk (P<0,05). Aldur í mánuðum og flokkar höfðu því marktækt ekki sömu áhrif á kg per 

holdastig og höfðu því líka bæði marktæk áhrif á kg per holdastig.  

Á mynd 10 sést hvernig meðal kg per holdastig dreifist eftir flokkunum fjórum og aldri í 

mánuðum. Þar sést að ærnar sem að báru tveimur lömbum en skiluðu einu að hausti (21) þurfa 

flest kg til þess að auka hold um eitt holdastig fram að 30 mánaða aldri. Ærnar sem voru 

geldar eða kláruðu ekki meðgöngu (X0)  og ærnar sem að kláruðu meðgöngu en skiluðu ekki 

lömbum að hausti (Y0) þurfa hins vegar færri kg á hvert holdastig fram að 30 mánaða aldri og 

ær sem að báru einu lambi (11) eru þarna á milli.  

 
Mynd  10. Meðal kg per holdastig eftir flokkum og aldri í mánuðum 

 

 

 

 



21 

 

3.3.2 Áhrif árganga  
Flokkunarbreytan árgangur hafði einnig marktæk áhrif á kílóa fjöldann sem ærnar þurftu til 

þess að auka holdin um eitt holdastig. Marktækni flokkunarbreytanna þriggja í fjölþátta 

fervikagreiningunni var eftirfarandi:  

Aldur í mánuðum:     P < 0,0001 

Flokkar:      P < 0,0001  

Árgangar:      P < 0,0001 

Aldur x flokkar:     P < 0,001  

Aldur x árgangar:     P < 0,0001  

Flokkur x árgangar:     P < 0,0001 

Aldur x flokkar x árgangar:    P >0,05 = EM  

 

Áhrif allra flokkunarbreytanna voru því marktæk og öll víxlhrif nema víxlhrif milli allra 

þriggja flokkunarbreytanna. Á mynd 11 er hægt að sjá samanburð á meðal kg per holdastig 

eftir árgöngum og aldri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd  11. Meðal kg per holdastig eftir árgangi og aldri í mánuðum 
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Á mynd 12 er samanburður á meðal kg per holdastig aðeins eftir árgöngum með 95% 

öryggisbilum sem sýnir þann mun á kg per holdastig sem er á milli árganga.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mynd  12. Meðal kg per holdastig eftir árgöngum með 95% öryggisbilum 
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4. Umræður 

Það að veturgamlar ær beri lambi og gangi með það yfir sumarið hefur áhrif á þroskaferil 

þeirra þar sem það munar þó nokkru á þunga og holdastigum þeirra á öðru hausti. Áhrifin eru 

mismikil eftir því hvort ærnar bera einu lambi eða tveimur, þó að þær gangi aðeins með eitt 

og einnig munar hvort ærnar séu geldar eða beri lambi/lömbum en skila ekki lambi að hausti.  

Niðurstöðurnar sýna að mesti munurinn á þunga og holdastigi ánna á milli flokkanna fjögurra 

var á öðru aldursári. Við 18 mánaða aldur eða í nóvember á öðru hausti ánna þá munaði 9,2 

kg á X0 og 11 flokkunum, 7,8 kg á X0 og 21 flokkunum og 5,6 kg á X0 og Y0 flokkunum. 

Við 18 mánaða aldur munar tæplega einu holdastigi (0,78) á X0 og 21 flokkunum, 0,73 

holdastigi á X0 og 11 flokkunum og aðeins 0,45 holdastigi á X0 og Y0 flokkunum.   

 

Það var því mesti munurinn á þunga áa sem höfðu verið geldar eða ekki klárað meðgöngu á 

fyrsta aldursári og þeim ám sem að báru einu lambi og gengu með það til hausts á fyrsta 

aldursári. Mesti munurinn á holdastigi var hins vegar á þeim ám sem höfðu verið geldar eða 

ekki klárað meðgöngu á fyrsta aldursári og þeim ám sem báru tveimur lömbum en gengu með 

eitt til hausts. Ærnar sem ekki báru lambi halda áfram að þroskast og þyngjast um sumarið og 

öll orka sem þær hafa fram yfir viðhaldsþarfir fer í þeirra eigin vöxt og þroska en ærnar sem 

að gengu með lambi þurfa orkuna til mjólkurmyndunar sem hefur þau áhrif að þær þyngjast 

ekki eins mikið og geldu ærnar.  

 

Í nóvember á öðru ári þá eru þær ær sem að báru lambi en skiluðu ekki lambi að hausti 

nokkuð holdmeiri heldur en þær ær sem að gengu með eitt eða tvö lömb. Aftur á móti á sama 

tíma voru þessar sömu ær (Y0) ekki svona mikið þyngri heldur en ær sem að gengu með 

lömb. Þetta gefur til kynna að þær ær sem að ekki mjólka lambi yfir sumarið nái að safna 

meiri fitu á sig, og því er munur á þeim hvað varðar hold á öðru hausti. Y0 ærnar voru hins 

vegar léttari og holdminni en þær sem voru geldar svo meðgangan og burðurinn hefur áhrif á 

þroska þeirra en það að ganga með lambi og mjólka lambi hefur greinilega meiri áhrif. Þetta 

er í samræmi við rannsóknir Halldórs Pálssonar (1953) en niðurstöður hans sýndu fram á að 

mjólka lambi hefði meiri áhrif á ærnar heldur en að bera lambi. Í rannsókn Lindu Sif 

Níelsdóttur (2014) kom fram 8 kg munur á gemlingum sem báru og gengu með lambi og 

gemlingum sem voru geldir. Í þeirri rannsókn var ánum aðeins skipt í tvo flokka eftir því 

hvort þær báru lambi og gengu með það fram á haust eða hvort þær báru ekki lambi en hér var 

ánum hins vegar skipt í fjóra flokka og því eru niðurstöður hér víðtækari.  
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Í nóvember á þriðja hausti ánna jafnast bæði þungamismunur og holdastigsmismunur hópanna 

og haldast hóparnir í nokkuð svipuðum holdum og þunga restina af ævinni. Áhrif þess hvort 

veturgamlar ær beri lambi og gangi með það fram á haust á þunga og holdastig ánna eru því 

mest snemma á ævinni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem Kenyon o.fl. (2014a) 

nefndu í grein sinni en samkvæmt þeim þá eru til staðar neikvæð áhrif á þyngd áa ef þær 

ganga með lamb/lömb veturgamlar, en töldu þeir að þessi áhrif sjáist þó ekki á þunga ánna 

eftir að þær hafa gengið með lömb í annað sinn.  

 

Að veturgömul ær beri lambi/lömbum og hvort hún skili því að hausti hefur marktæk áhrif á 

hversu mörg kg hún þarf til þess að auka hold um eitt holdastig. Samkvæmt Kenyon o.fl. 

(2014b) þá hafa fjöldi rannsókna sýnt fram á að línulegt samband sé á milli lífþunga og 

holdastigs. Munurinn á milli flokkanna er líkt og í þunganum og holdastigunum mestur á öðru 

aldursári. Ær sem að báru tveimur lömbum og skiluðu einu lambi að hausti þurftu flest kg 

fyrir hvert holdastig 9 mánaða, 18 mánaða og 21 mánaða. Ær sem að voru geldar eða kláruðu 

ekki meðgöngu (X0) og ær sem að báru lambi en skiluðu því ekki að hausti (Y0) þurftu fæst 

kg fyrir hvert holdastig fram að 30 mánaða aldri. Í nóvember á öðru ári þá munar mest á 21 og 

X0 flokkunum (1,32 kg), síðan á 21 og Y0 flokkunum (0,94 kg) og minnst á 21 og 11 

flokkunum (0,65 kg). Þetta gefur til kynna að ær sem ganga ekki með lamb til hausts á fyrsta 

aldursári þurfa fæst kg til þess að holdin aukist á öðru hausti en þær eru mun holdmeiri að 

hausti en þær sem ganga með lambi. 

 

Árgangar eða fæðingarár áa hefur marktækt áhrif á þroskaferil ánna hvað varðar þunga, 

holdastig og kg per holdastig. Þungi ánna í hverjum aldurshóp var ansi breytilegur eftir 

árgöngum og voru ærnar í 2005 árganginum oftast þyngstar eða í 6 aldurshópum. Þar að auki 

voru ærnar í 2002 árganginum þyngstar í 4 aldurshópum og 2004 í þremur aldurshópum. 

Ærnar í 2003 árganginum voru oftast léttastar en það var í 4 aldurshópum og ærnar í 2007 

árganginum í 3 aldurshópum og síðan dreifðist þetta meira á milli árganga. Ef horft er til 

flokkanna fjóra þá voru geldar ær (X0) og ær sem báru en ekki skiluðu lambi (Y0) þyngstar í 

2005 árganginum og þær ær sem að báru einu lambi (11) þyngstar í 2004 árganginum og þær 

sem báru tveimur (21) þyngstar í 2002 árganginum. Holdastig ánna í hverjum aldurshóp var 

einnig nokkuð breytilegt eftir árgöngunum,  þó var ekki einn árgangur oftast með hæsta 

holdastigið. Hins vegar voru árgangar 2006 og 2007 oftast með lægsta holdastigið, en hvor 

árgangur var með lægsta holdastigið í 4 aldurshópum. Þá var 2006 árgangurinn með lægsta 

holdastigið í öllum flokkunum (11, 21, X0, Y0). Árgangar höfðu einnig áhrif á hve mörg kg 
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ærnar þurftu til þess að auka holdin um eitt holdastig (kg per holdastig). 2006 árgangurinn 

þurfti í flestum aldurshópum flest kg eða 4 sinnum og 2003 árgangurinn þurfti í flestum 

tilfellum fæst kg til þess að auka holdin um eitt holdastig og var það í 6 aldurshópum.  

 

Í viðauka I er hægt að sjá meðaltöl þunga áa, holdastig áa og kg per holdastig eftir árgöngum, 

bæði eftir aldri og flokkum.  
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5. Ályktanir  

Út frá niðurstöðunum er hægt að álykta að það hafi áhrif á þroskaferil áa að eiga og ganga 

með lamb veturgamlar, hins vegar eru þessi áhrif aðallega á öðru aldursári ánna. Ær sem eru 

geldar sem veturgamlar eru þó alltaf aðeins þyngri og holdmeiri en hinar en eftir 30 mánaða 

aldur er munurinn ótrúlega lítill á milli hópa. Greinilegt er að ærnar sem ganga með lambi yfir 

sumarið mjólka af sér talsverðum holdum, þar sem geldar ær ná að safna mun meiri holdum 

yfir sumarið, og ær sem báru lambi en skiluðu því ekki að hausti tapa ekki jafn miklum 

holdum frá 9 mánaða til 18 mánaða aldurs og þær sem ganga með lambi. Þroskamunur áa er 

því talsverður á öðru aldursári bæði hvað þunga, holdastig og kg per holdastig varðar eftir því 

hvort ær bera og ganga með lambi yfir sumarið. Niðurstöður gefa það til kynna að ærnar hafi 

náð fullum þroska við 30 mánaða aldur.   

 

Þar sem árgangar höfðu marktæk áhrif á þunga, holdastig og kg per holdastig þá er hægt að 

álykta að fóðrun, árferði og aðrir umhverfisþættir hafi áhrif á það hvernig ærnar þroskast. Í 

2003 árgangnum voru ærnar oftast léttastar og í 2006 árganginum voru ærnar oftast í lélegustu 

holdunum, mögulega voru hey léleg þessa vetur svo gemlingarnir fóðruðust ekki nógu vel. 

Þar sem árgangarnir höfðu marktækt áhrif þá undirstrikar það að fóðrun á fyrsta ári skiptir 

sköpum fyrir þroskaferil og hold ánna.  
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8. Viðauki I  

Í töflu I má sjá meðalþyngd áa eftir flokkum og árgöngum og í töflu II má sjá meðalþyngd áa 

eftir árgöngum og aldri.  

 

Tafla I 

Árgangur  Flokkur 11 Flokkur 21 Flokkur X0 Flokkur Y0  

2002 69,27 69,72 70,34 67,82 

2003 66,55 68,12 70,62 66,65 

2004 68,72 67,97 71,77 67,18 

2005 68,26 67,87 73,02 72,53  

2006 66,17 67,98 69,87 67,86 

2007 66,11 68,34 68,78 67,76 

 

Tafla II 

Aldur  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

9 48,71 46,85 48,87 51,36 49,97 49,75 

18 65,90 62,03 64,80 65,51 62,73 62,98 

21 70,97 69,83 69,32 72,03 69,91 70,54 

30 64,17 65,10 65,41 63,30 63,47 63,84 

33 73,64 73,65 75,11 75,79 72,20 71,67 

42 67,76 67,40 65,04 69,46 67,09 68,85 

45 78,57 77,69 78,88 78,76 75,00 73,33 

54 68,45 64,35 66,50 70,51 70,57 68,73 

57 79,87 77,73 78,05 78,45 74,40 72,53 

66 65,40 66,37 68,88 73,06 69,70 69,50 

69 78,77 76,85 77,14 76,44 72,63 73,51 

 

Í töflu III má sjá meðal holdastig áa eftir flokkum og árgöngum og í töflu IV má sjá meðal 

holdastig eftir árgöngum og aldri.  

 

Tafla III 

Árgangur  Flokkur 11 Flokkur 21 Flokkur X0 Flokkur Y0 

2002 352,08 344,86 357,59 354,61 

2003 349,63 353,63 357,85 356,49 

2004 344,44 338,17 356,60 346,64 

2005 347,70 339,95 361,05 353,05 

2006 330,25 332,06 349,69 335,42 

2007  340,20 332,32 343,31 336,90 

 

Tafla IV  

Aldur  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

9 436,42 436,45 441,42 451,95 435,09 442,54 

18 411,23 400,49 410,86 400,28 375,48 383,19 

21 429,39 431,73 414,19 422,25 417,97 420,54 

30 319,87 333,46 319,36 295,83 287,36 286,49 

33 371,79 377,31 378,57 390,64 369,49 356,38 

42 315,38 310,73 285,30 295,81 280,43 316,93 

45 366,77 370,44 382,52 379,27 346,82 325,30 
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54 285,01 265,58 263,36 276,16 300,19 300,74 

57 349,28 360,98 348,67 339,29 309,70 302,39 

66 251,61 265,71 251,39 293,15 287,69 283,82 

69 338,39 345,52 315,46 310,16 295,16 301,71 

 

Í töflu V má sjá meðal kg per holdastig áa eftir flokkum og árgöngum og í töflu VI má sjá 

meðal kg per holdastig áa eftir árgöngum og aldri.  

 

Tafla V 

Árgangur  Flokkur 11 Flokkur 21  Flokkur X0  Flokkur Y0  

2002 20,41 21,04 20,57 19,82 

2003 19,77 20,05 21,03 19,52 

2004 20,87 21,17 21,32 20,39 

2005 20,43 20,76 23,13 21,34 

2006 20,87 21,38 20,85 21,31 

2007  20,17 21,42 20,99 21,13 

 

Tafla VI 

Aldur  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

9 11,10 10,72 11,03 11,37 11,47 11,34 

18 16,07 15,50 15,75 16,44 16,91 16,66 

21 16,51 16,24 16,76 17,10 16,78 16,94 

30 20,31 19,80 20,74 21,73 22,48 22,73 

33 19,86 19,66 19,94 19,49 19,65 20,28 

42 21,68 21,95 23,17 23,89 24,39 21,90 

45 21,61 21,19 20,75 20,95 21,83 22,96 

54 24,41 24,78 25,82 25,93 23,98 23,27 

57 23,13 21,96 22,65 23,31 24,62 24,41 

66 26,63 25,75 28,04 25,34 24,67 24,88 

69 23,73 22,83 24,84 25,07 25,33 24,84 
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