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Ágrip 

Nautakjötsframleiðsla á Íslandi er að mestu hliðarbúgrein þar sem nýttir eru gripir, íslensk 

naut aðallega, sem ekki nýtast í mjólkurframleiðslu. Ávallt er reynt að hámarka arðsemi 

hvers grips, en til þess þarf hver gripur að ná sem mestri framlegð sem næst með því að 

hámarka vaxtarhraðann. Áhrifaþættir á vaxtarhraða gripa er fyrst og fremst aldur gripa við 

slátrun en einnig góð fóðurnýting  gripa, góður fóðurstyrkur og aðbúnaður.  

Í þessu verkefni var rannsakaður vaxtarhraði og aðbúnaður ungnauta hjá bændum. Þetta 

var gert með því að skoða sláturgögn 1.404 ungneyta sem slátrað var árið 2007 frá 141 

framleiðanda, og með því að gera aðbúnaðarúttekt hjá 1.157 ungneytum á 22 kjötfram-

leiðslubúum haustið 2008. 

Aðbúnaður nautgripa hefur tekið breytingum til batnaðar á undanförnum árum en ennþá 

eru atriði sem mætti laga og myndu skila ávinningi fyrir bændur. Algengast er að ungneyti 

séu í stíum með steyptum bitagólfum frá lokum mjólkurskeiðs til slátursdags. Meðalstía er 

með 5 til 8 gripi, með að jafnaði 2,3 m2 á grip. Á úttektarbúum var ekki algengt að ala gripi 

til kjötframleiðslu í stíum með sérstöku leguplássi. Gripir hafa flestir frjálsan (ótak-

markaðan) aðgang að gróffóðri og algengast er að gefa viðbótarfóður (kjarnfóður og/eða 

korn) við upphaf vaxtarskeiðs og svo aftur í lokaeldi. Flestir gripir drekka vatn úr 

sogventlum en mikið skorti á að vatnsrennsli væri nægjanlegt. Gæði andrúmslofts í fjósum 

er rétt yfir meðallagi, þ.e. áberandi útihúsaylmur án þess að valda óþægindum, og 

algengast er að notað sé loftræstikerfi með undirþrýstingi. Þegar úttektaratriði verkefnisins 

eru borin saman við reglur um aðbúnað gripa þá er ekkert úttektarbúa sem stóðst viðmið 

núgildandi reglugerð fullkomlega.  

Meðalvaxtrahraði ungneyta árið 2007 var 306 g fall/dag sem er umtalsverð aukning frá því 

þetta var rannsakað síðast árið 1996. Sömuleiðis hefur meðalaldur við slátrun hækkað úr 

735 dögum í 755 daga og flokkun falla batnað umtalsvert. Niðurstöðurnar sýna því að 

bændur eru farnir að nýta betur en áður vaxtargetu ungneyta í kjötframleiðslu sem fyrst og 

fremst má rekja til betri fóðrunar en einnig eru vísbendingar um að eldisaðstaðan hafi 

batnað.  

Lykilorð: Kjötframleiðsla, nautgripir, vaxtarhraði, fóðrun, aðbúnaður.  
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Abstract  

Beef meat production, using mainly Icelandic bulls, is supplementary to dairy production 

in Icelandic farming. The profit of each animal is maximized by optimizing daily weight 

gain (DWG). Factors that might influence DWG are feeding, living conditions, and the age 

of animal when slaughtered.  

This project studied the DWG and living conditions of beef cattle on Icelandic farms, by 

examining slaughter data in 2007 of 1.404 animals at ages 12-30 months from 141 farms 

and by systematic analysis of the housing conditions of 1.157 animals on 22 farms in 2008, 

respectively. 

Living conditions for beef cattle on Icelandic farms have improved over the past 14 years 

but there are still issues that need to be remedied to maximize DWG further. Common 

accommodation for beef cattle on Icelandic farms are pens with concrete slatted floors, 

holding 5-8 animals allowing approximately 2,3 m2 for each animal. Only 18% animals 

have access to special resting area. Beef cattle usually have unrestricted access to roughage 

but energy rich supplementary feed like barley is commonly given in the fattening period 

before slaughter. Most animals access drinking water from intake valves but low water 

pressure is common. Vacuum ventilation is the most common air conditioning for animal 

barns, but air quality is often below the median of scale used to evaluate air quality. Thus, 

when living conditions for beef cattle on Icelandic farms are compared with requirement 

given in Icelandic legal directive, none of the farms completely met those requirements.  

In this study, it is shown that farmers in 2007 are getting better growth rate (306 g 

slaughter weight per day) than was found in a similar study done in 1996. Finishing cattle 

are now on average 755 days old, compared to 735 in 1996 and slaughter performance has 

improved. Moreover, the feed for beef cattle has positively changed in the past 14 years 

from extensive to more intensive feeding. This change in feed and the improvement of 

accommodation for beef cattle are considered to be the main influencing factors of the 

difference in DWG between the 1996 and this 2010 study. 

Key words: Beef meat production, daily weight gain, feeding, housing accommodation 
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Þakkir 

Höfundur vill færa sérstakar þakkir til Sigmundar Ófeigssonar framkvæmdastjóra 

Norðlenska, Gunnfríðar Hreiðarsdóttur ráðunauts Bændasamtaka Íslands og Guðmundar 

Steindórssonar búnaðarsambandsráðunauts fyrir þeirra aðstoð og framlag við gagnaöflun 

og gagnavinnslu sláturgagna. Þakkir til Framleiðnisjóðs landbúnaðarins fyrir fjárhagslegan 

stuðning. Þóroddi Sveinssyni og Snorra Sigurðssyni leiðbeinendum, eru færðar þakkir fyrir 

dygga aðstoð við skrif og þolinmæði við undirbúning verkefnis. Bændum á úttektarbúum 

þakka ég kærlega fyrir hlýjar og góðar móttökur og afnot af fjósum og gripum til 

gagnaöflunar. Sveinbirni Eyjólfssyni og Guðmundi Hallgrímssyni fyrir gagnlegar 

upplýsingar. Barböru Ingu Albertsdóttur fyrir yfirlestur. Birni Björnssyni og Öldu Lilju 

Sveinsdóttur fyrir aðstoð við skrif þessarar ritgerðar. Búrekstarsvið Landbúnaðarháskóla 

Íslands þakka ég lán á mælitækjum. Andreu Rüggeberg og Eyþóri Einarssyni, félagar á 

skrifstofunni minni, þakka ég fyrir skemmtilegar stundir og rökræður um verkefnið. Í lokin 

vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir andlegan stuðning við verkefnið og ritgerðarskrif.  
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1. Inngangur 

Íslensk framleiðsla á nautgripakjöti er atvinnugrein, sem keppir við innflutning á kjöti og 

aðrar íslenskar kjötafurðir. Nautgripakjötsframleiðendur er því í stöðugri baráttu um 

kjötneytendur og markvissa vinnu verður að inna af hendi allt framleiðsluferlið, þ.e. allt frá 

bónda til neytanda, ef standast á samkeppnina. Nautgripakjötið er að stærstum hluta 

framleitt með íslenska kúakyninu, sem er mjólkurframleiðslukyn, og um 40% af öllu 

nautgripakjöti er af kúm eldri en 30 mánaða gömlum (Landssamband kúabænda, 2009). 

Hinn hlutinn (um 58%) er að mestu svo kallað ungnautakjöt sem er af gripum á aldrinum 

12 – 30 mánaða, sem sérstaklega eru ræktaðir til kjötframleiðslu. Það eru þessir gripir sem 

eru til umfjöllunar í þessari ritgerð. 

Framleiðsluferill nautgripaeldis er langur, eða að jafnaði um tvö ár fyrir utan meðgöngu. 

Eldið byggist að mestu á heyfóðrun og heygæðin ráða miklu um vaxtarhraða nautgripanna. 

Einnig hafa tegundir eldisgripa (Íslendingar, blendingar, uxar, kvígur eða naut) áhrif á 

fóðurþörf, fóðurnýtingu og vaxtargetu (Gunnar Ríkharðsson, Guðjón Þorkelsson, Þóroddur 

Sveinsson & Ólafur Guðmundsson, 1996). Aðstaða til eldisins hefur einnig áhrif á vöxt og/ 

eða velferð gripa (Le Neindre (ritstj.), 2001). Velferðarmati gripa er hægt að stigskipta eftir 

umhverfisþáttum gripsins þ.e. fjósgerð, innréttingum og gólfgerð, stjórnunaraðferðum 

bónda eða beinni meðhöndlun á gripum, og því eðlilegt að nota fleiri en eitt þessara stiga 

til að matið gefi sem réttasta og gleggsta mynd (Torfi Jóhannesson, 2000) af kjöraðbúnaði 

miðað við vaxtarhraða gripa.   

Tilgangur verkefnisins er að fá yfirsýn yfir aðbúnað sem nautgripir eru aldir upp við og 

finna út vaxtarhraða nautgripa sem aldir eru hjá bændum. Verkefnið er tvíþætt þar sem 

annars vegar verður leitast við að svara spurningunum „er aðbúnaði og fóðrun nautgripa í 

kjötframleiðslu ábótavant miða við kjöraðbúnað?“ og hins vegar „eru bændur að fullnýta 

vaxtargetu gripa til kjötframleiðslu?“. Unnið er með niðurstöður úr aðbúnaðarúttekt sem 

gerð var hjá úrtaki bænda á Norður- og Austurlandi árið 2008 og sláturhúsgögnum um 

ungneyti sem slátrað var árið 2007 hjá Norðlenska ehf. Markmiðið er að afla mikilvægra 

upplýsinga um aðbúnað og vöxt nautgripa og leggja fram tillögur til úrbóta ef þurfa þykir.  
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2. Staða þekkingar og reglur um aðbúnað og vöxt nautgripa til kjötframleiðslu 

2.1. Úttektir og rannsóknir á aðbúnaði nautgripa   

Fjallað hefur verið um aðbúnað nautgripa í mörgum ritum og fræðigreinum. Árið 2001 var 

gerð, á vegum Evrópusambandsins, ítarleg samantekt á rannsóknum, sem snertu velferð og 

aðbúnað nautgripa til kjötframleiðslu (Le Neindre (ritstj.), 2001). Gerðar hafa verið 

nokkrar úttektir á aðbúnaði nautgripa á Íslandi (Andrea Rüggeberg, Emma Eyþórsdóttir, 

Grétar Harðarson, Unnsteinn Snorrason & Winckler, 2009; Axel Kárason, 2008; Snorri 

Sigurðsson, 1998; Torfi Jóhannesson, 1993). Þessar úttektir mátu áhrif aðbúnaðar og/eða 

heilsufar mjólkurkúa eða kálfa en ekki aðbúnað nautgripa til kjötframleiðslu sérstaklega.  

2.1.1 Áhrif nærumhverfis á vöxt og þrif gripa  

Mikilvægt er að hver og einn einstaklingur fái hina bestu umönnun, til að hámarka afurðir 

hvers grips, þegar gripir eru aldir til kjötframleiðslu. Til að svo megi verða þarf m.a. að 

huga að flokkun og fjölda gripa í stíur. Rannsókn Raussi (2005) hefur sýnt að gripir þrífast 

betur ef þeir eru í samneyti við aðra gripi á svipuðum aldri, þar sem misgamlir 

einstaklingar hafa mismunandi þarfir. Við óþvingaðar aðstæður, t.d. út í náttúrunni, 

myndast yfirleitt 10-12 gripa hópur (Phillips, 1993) þar sem fullorðnir gripir halda sig um 

10-12 m fjarlægð frá hver öðrum, vegna persónulegs athafnarsvæði grips (Kondo, Sekine, 

Okubo & Asahida, 1989). 

Þegar gripir eru færðir á milli hópa, lenda þeir í baráttu um virðingu og þurfa að keppa um 

stað í virðingaröðinni. Meiri árásarhneigð er á milli gripa þar sem blöndun á sér stað, 

heldur en ef sami hópur fylgist að út uppeldið (Mounier, Veissier & Boissy, 2005). 

Samband er á milli virðingarröð gripa og vaxtarhraða þar sem lægst settu gripirnir vaxa 

hægar heldur en hinir hærra settu (Partida, Olleta, Campo, Sañudo & María, 2007). Þá 

hefur verið sýnt fram á jákvæða fylgni milli þyngdar og stöðu hvers einstaklings í 

virðingaröðinni (Stricklin, Graves, Wilson & Singh, 1980). 

Hornalag gripa er mismunandi, líkt og sjá má á mynd 1. Kollóttir gripir eru með færri 

marbletti á skrokkum við slátrun en ef hyrndir gripir er í hópnum (Wythes, Horder, 

Lapworth & Cheffins, 1979). Hornalag gripa hefur mismunandi áhrif á vöxt gripa milli 

búfjárkynja, en sýnt hefur verið fram á að kollóttir Hereford gripir vaxi hraðar en hyrndir 

Hereford gripir þó að enginn munur finnist milli hyrndra og kollóttra Charolais gripa 

(Stookey & Goonewardene, 1996).  
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1. mynd. Hornalag gripa á úttektarbúi. Einn hyrndur, einn stór hníflóttur og hinir kollóttir. 

2.1.1.1 Vaxtarrými gripa 

Rannsóknir á áhrif stíustærð gripa á vaxtarhraða hafa sýnt að því minni stíustærð sem 

gripir hafa veldur það nær undantekningalaust minni vexti (Andersen, Jensen, Munksgaard 

& Ingvartsen, 1997; Hindhede, Sørensen, Jensen & Krohn,1996; Madsen, Thysen, 

Ingvartsen & Østergaard, 1987; Morrison, Givens & Lofgreen, 1973) þar sem fóðurnýting 

og át gripa verður minna vegna minni legutíma sem gripir hafa á þröngu svæði (Fisher, 

Crowe, O´Kiely & Enright, 1997; Mogensen, Krohn, Sørensen, Hindhede & Nielsen, 

1997; Jensen, Krohn, Hindhede & Sørensen, 1995). Aðgengi að sér legusvæði hefur 

eingöngu áhrif á legutíma og lengd legulota en ekki á vöxtinn, sé stærð stíunnar viðunandi 

stór (Mogensen o.fl., 1997a; Hindhede o.fl., 1996). Lágmarks svæðisþörf nautgripa á 

bitagólfum sem eru 550-650 kg þungir er 2,2-2,5 m2/grip, miðað við samantekt skýrslu 

Evrópusambandsins (Le Neindre (ritstj.), 2001). Þó er talið að áhrif af stærð vaxtarrýmis 

lausagöngugripa fari ekki að hafa teljandi áhrif á át og vöxt fyrr en eftir 150 lífdaga (Ilan, 

Bleiberg, Holzer, Levy & Folman, 1979).  

2.1.1.2 Gólfgerð, legurými, hreinleiki og vöxtur klaufa 

Til eru nokkrar gerðir gólfa fyrir nautgripir, þau helstu eru steypt slétt gólf, steypt bitagólf, 

bitagólf með gúmmíklædda bita og hálmdýnugólf. Rannsóknir á vaxtarhraða og atferli 

gripa miðað við gólfgerðir, t.d. legutími, legulota, að standa upp eða leggjast, hafa sýnt að 

stíur með steyptu bitagólfi er lakur kostur m.v. aðra valmöguleika, t.d. hálmdýnu eða 
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gúmmíklædd (bita)gólf (Gygax, Siegwart & Wechsler, 2007; Jensen o.fl., 1995). Frandsen 

(2000) komst að í rannsókn sinni að val gripa á legurými fer eftir mýkt þess.  

Við núning gripa á gólfi, þegar þeir hreyfa sig, slitna klaufir.  Einn áhrifaþáttur núnings er 

t.d. raki og er núningur minni ef raki er meiri, þar sem gólfið verður hálla fyrir gripi að 

ganga á (Nilsson, 1988). Klaufaslit er betra hjá gripum á steyptum bitagólfum en á öðrum 

gólftegundir (Platz, Ahrens, Bahrs, Nüske & Erhard, 2007; Mogensen, Nielsen, Hindhede, 

Sørensen & Krohn, 1997). Vísbendingar eru í rannsókn Morrissons, Lofgreen og Prokop 

(1981) um að breiðari bitar bitagólfa gefa meiri vöxt gripa þar sem þeir ná betri fótfestu á 

þeim. Gripir á steyptum bitagólfum eru þó frekar að hnjóta og eru óstöðugari heldur en á 

öðrum gólftegundum, t.d. hálmdýnum (Lidfors, 1992).  

Gólfgerð hefur áhrif á hreinleika gripa (Lowe, Steen, Beattie & Moss, 2001), ásamt 

stíustærð, fjölda í stíu, hárafar og leguatferli (Scott & Kelly, 1989). Ef vaxtarrými 

lausagöngugripa er of lítið, vegna fjölda gripa í stíu eða minni stíustærðar, eru gripirnir 

með meiri hættu á t.d. halasárum (Andersen o.fl., 1997) heldur en ef vaxtarrými er 

nægilega stórt. Hagkvæmasta hópastærð gripa í stíu, m.t.t. hreinleika gripa, næst þegar 

fullnægjandi traðk gripa veldur því að skítur safnast ekki fyrir sem óhreinkar þá (Scott & 

Kelly, 1989). Aðrir áhrifaþættir á hreinleika gripa eru tímalengd innistöðu, fóður og 

loftræsting. Gripir sem eru með lengri innistöðu, á bitagólfum og með lélegri loftræstingu, 

eru skítugari en aðrir gripir. Gripir sem fóðraðir eru á blautu fóðri (<30% þurrefni) eða 

miklu kjarnfóðri eru skítugri en gripir sem eru á þurrlegu fóðri (Kirkland (ritstj.), 2003).  

2.1.1.3 Innréttingar 

Innréttingar í fjósum hafa mismikil áhrif á gripi og við val á þeim þarf að taka mið af 

hreyfiþörfum og atferli gripanna. Milligerðir geta verið opnar eða lokaðar og fer það eftir 

því hvort þær eru úr heilum einingum eða einingum með rifum á milli. Jötugrindur geta 

verið með breytilegum útfærslum, þ.e. bogagrindur, skágrindur eða grindur með lóðréttum 

eða láréttum slám. Tilgangur fyrir þessum útfærslum getur verið misjafn t.d. að koma í veg 

fyrir að gripi slæði fóðri inn í stíuna, hafi gott aðgengi að fóðri og hvort hægt sé að 

meðhöndla gripi t.d með notkun lásagrinda. Átbásar við jötugrindur veita aukið aðgengi að 

gróffóðri og næði við át t.d. með tillit til virðingarraðar gripanna (Zappavigna, 1983). 

Hegðun gripa hefur verið skoðuð miðað við tvær gerðir jötugrinda, þ.e. grinda með 

láréttum slám annars vegar og hins vegar með lásagrindum. Lægra settir gripir verða oftar 

að víkja frá fóðri fyrir hinum hærra settu, við grindur með láréttum slám heldur en við 
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lásagrindur, þá sérstaklega ef átpláss er takmarkað á hvern grip. Ástæða þess er að við 

jötugrindur með láréttum slám þá hafa hærra settir gripir tækifæri á að hnoða öðrum 

gripum burt vegna hönnun jötugrindarinnar, þ.e. óafmarkað átsvæði fyrir hvern grip 

(Huzzey, DeVries, Valois & von Keyserlingk, 2006; Endres, DeVries, von Keyserlingk & 

Weary, 2005). 

Fóðurgangur má ekki vera það hár að étið sé í láréttri stöðu miðað við bóg þar sem 

æskilegt er fyrir gripi að nærast í niðurlútandi stöðu, því slefmyndun er þá meiri og hún 

hefur bein áhrif á starfsemi vambarinnar (Albright, 1993). Í rannsókn Versbach (1970) og 

Cermak (1980) kemur fram að þegar eldri gripir stinga höfðinu fram á fóðurgang ná þeir 

um 90-110 cm fram fyrir sig og 55-60 cm til sitt hvorar hliðar, þó er það háð stærð gripsins 

(Zappavigna, 1983). Ef fóðrið er utan þessara marka eru líkur á að gripir séu að teygja sig í 

fóður og það veldur óþarfa álagi á bóga, líkt og mynd 2 sýnir.  

 

2. mynd. Dæmi um álag á bóga grips sem þarf að teygja sig eftir fóðri . 

2.1.2 Fóðrun og fóðrunaraðstaða nautgripa 

2.1.2.1 Fóðrun gripa 

Mikilvægt er að fóðrið sem gripirnir fá, miði að því að fullnægja þörfum þeirra til vaxtar, 

viðhalds og framleiðslu, í magni, gæðum og efnainnihaldi. Á innistöðu er þessum þörfum 

aðallega mætt með gróffóðurgjöf en einnig er algengt að gefa gripum viðbótarfóður, t.d. 

kjarnfóður eða korn, samhliða gróffóðurgjöfinni (Sigríður Bjarnadóttir, 1997; Gunnar 

Ríkharðsson o.fl., 1996). Lokaeldi, þ.e. viðbótagjöf með orkuríku fóðri síðustu vikurnar 

fyrir slátrun, hefur mismunandi áhrif og skilar það mestu ef gripir hafa eingöngu fengið 
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skammtað takmarkað fóður eða fóður með lágt fóðurgildi á vaxtartímanum. Við það er 

nýttur s.k. uppbótarvöxtur í lok eldisins. Þó er betra að gripirnir fái jafna góða fóðrun þar 

sem þeir (sérstaklega naut) skila betri heildarvexti ef þeir hafa fengið gróffóður að vild allt 

framleiðsluskeiðið (Buchter, Kousgaard & Klastrup, 1983). Uppbótarvöxtur er nær alltaf 

tiltækur fyrir nautgripi nema þegar um ungkálfa er að ræða, þó er hann minni hjá yngri 

gripum en hinum eldri. Próteinskortur á ungkálfaskeiði, áður en vanið er af mjólk, breytir 

líkamssamsetningu þannig það dregur úr hlutfallslegum vexti gripa, sem ólíklegt er að 

bæta megi upp síðar meir (Berge, 1991).  

2.1.2.2 Aðgengi gripa að gróffóðri 

Samkeppni gripa um gróffóður eykst með minnkun á átplássi þar sem virðingarröð gripa 

fer að skipta meira máli (Andrea Rüggeberg, 2007). Minnkun á átplássi veldur skerðingu á 

vexti og áti gripa. Um leið minnkar sá tími sem gripurinn hefur til að ná því fóðurmagni 

sem hann þarf til viðhalds og vaxtar þó að aðgengi að gróffóðri sé frjálst (Keys, Pearson & 

Thompson, 1978). Hærra settir gripir virðast fá sér sjaldnar að éta en eru með tilhneigingu 

til að vera lengur að, heldur en lægra settir gripir án þess þó að hinir hærra settu hindri hina 

aðgengi að gróffóðri (Stricklin & Gonyou, 1981). Gripir sem eru lengur hjá fóðrinu virðast 

éta meira og vaxa hraðar heldur en hinir sem eru að í styttri tíma (Schwartzkopf-Genswein, 

Atwood & McAllister, 2002).  

Manninen, Sormunen-Cristian, Jauhiainen, Sankari og Soveri (2006) rannsökuðu áhrif 

mismunandi tíðni fóðrunar á vöxt kvíga í kjöteldi og áhrif á kálfa sem sugu. Gefið var 

annars vegar daglega eða á þriggja daga fresti gróffóður með frjálsu aðgengi. Ekki var 

marktækur munur á vexti gripsins þó innifóðrun þrisvar á dag hafi lítillega dregið úr 

vaxtarhraða, sem gripurinn náði upp þegar komst á beit. Church og Ralston (1963) báru 

saman vöxt nautkálfa eftir því hvort þeir fengu fóður tvisvar á dag eða höfðu frjálsan 

aðgang að því, og fundu að gripir með frjálsan aðgang uxu hraðar og átu meira en gripir 

sem fengu takmarkað aðgengi. Ef gripir fá skammtað gróffóður þá eykur tíð fóðrun vöxt 

gripa en minnkar raunmeltanleika fóðursins (Rakes, Hardison, Albert, Moore & Graf, 

1957). Einnig fundu Rakes o.fl. (1957) að gripir með tíða fóðrun, koma ekki oftar til að éta 

(heimsóknir) heldur en gripir sem eru fóðraðir sjaldnar. Schwartzkopf-Genswein o.fl. 

(2002) fundu að ekki er samhengi milli fjölda „heimsókna“ á dag og heildarfóðuráts grips. 
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2.1.2.3 Brynning og vatnsrennsli 

Fullorðnir nautgripir drekka vatn með því að stinga grönum í vatnið (ca. 3-4 sentimetra) 

svo að nasirnar séu ekki undir vatnsyfirborðinu. Gripirnir sjúga upp vatnið með notkun 

vöðva í munnholi en tungan sjálf leikur ekki hlutverk í drykkjarferlinu (Fraser & Broom, 

1997). Með þessu móti ná gripir að drekka ásættanlegt magn og anda í leiðinni, þ.e.a.s. ef 

vatnsmagn og/eða vatnsrennsli er nægilegt. Meyer, Stahl og Flachowsky (2006) mældu að 

þýsk Holstein meðalstór naut, sem eru 380±107 kg, drekka um 18±6,7 lítra á dag. 

Áhrifaþættir á hve mikið nautin drukku, voru m.a. umhverfishiti, vatnsinnihald fóðurs, 

grófleiki fóðurs, líkamsþungi og vaxtarhraði gripanna. 

Kálfar hafa aftur á móti sogþörf og sjúga líkt og þeir sjúga spena á móður sinni, sem fer þó 

minnkandi með aldri. Talið er að sogþörf gripa sé nánast horfin um 9 mánaða aldur við 

náttúrulegar aðstæður (Le Neindre (ritstj.), 2001). Þó geta eldri gripir tekið upp óþarfa sog 

milli gripa eða á innréttingum en það er talið stafa af ófullnægjandi umhverfisaðstæðum 

s.s. að vatnsrennsli sé ekki nægilegt til að þeir geti fullnægt vatnsþörf sinni (Wierenga, 

1987). Til eru þrenns konar brynningaraðferðir, þ.e. skálar, kör eða sogventlar. Wierenga 

(1987) bendir á að sumir gripir eigi í vandræðum með að drekka úr sogventlum sérstaklega 

ef vatnsrennsli er lítið. 

2.1.3 Áhrif fjærumhverfis á vöxt, þrif eða öryggi gripa  

Það sem telst vera fjærumhverfi gripa eru byggingarnar sem gripirnir eru aldir í, loftræsting 

og aðrar ytri aðstæður, s.s. eldvarnir. Þessi þættir hafa áhrif á gripi á einn eða annan máta 

sem kemur fram t.d. í skertum vexti eða skertum þrifum eða skertu öryggi gripa. 

2.1.3.1 Loftræsting og gastegundir í fjósum 

Óæskilegar og hættulegar gastegundir geta safnast fyrir í fjósum ef loftræsting er ekki í 

lagi. Þær hættulegustu eru koldíoxíð (CO2), brennisteinsvetni (H2S) og ammóníak (NH3) 

en einnig myndast metan (CH4) í fjósum sem er þó ekki talið eins hættulegt fyrir gripi. CO2 

myndast við fráöndun gripa (lyktarlaus), H2S við gerjun og blöndun í haughúsi (með sterka 

lykt) og NH3 myndast útfrá þvagi gripa (lykt). Gæði andrúmsloftsins, sem m.a. er metin út 

frá lykt, er vísbending um gæði loftræstingar í fjósinu (Zhang o.fl., 2005), sem hefur það 

hlutverk að leiða ferskt loft inn í fjósið og fjarlægja burt það mengaða. Tafla 1 lýsir 

einkennum fjögurra loftræstikerfa.  
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1. tafla. Lýsing á fjórum algengum loftræstikerfum í fjósum. 

Loftræstikerfi Einkenni 
Jafnþrýstikerfi: er með par af viftum þar sem önnur blæs inn fersku lofti en 

hin blæs út því mengaða. Stundum er einnig loftblandari 
með viftunni sem blæs fersku lofti inn. 

Undirþrýstingskerfi: 
Vélknúið 

 
 

Náttúruleg loftræsting 

 
ein vifta sem blæs loftinu út úr fjósinu og með því dregst inn 
ferskt loft um loftlúgur.  
 
þá er notast við eigin drifkraft loftsins, uppstig hita og 
loftþrýstings, til að ferskt loft komi inn en mengaða loftið út 
um t.d. mæni.  

 
Yfirþrýstingskerfi: 

 
ein vifta sem blæs fersku lofti inn í fjósið og þá þrýstist 
mengaða loftið út t.d. um loftlúgur.  

Í rannsóknum Zhang og fleiri (2005) var fundið út að meira magn ammóníaks er í fjósum 

með bitagólfi en fjósum með slétt gólf og góðu frárennsli. Sköfur á gólfum minnka einnig 

ammóníummengun enda skafa þær burt þvag af gólfunum, sem myndar ammóníakið. 

Meira magn CO2, NH3 og H2S, virðist vera þar sem haughús er undir fjósi heldur en þar 

sem mykja er geymd annarsstaðar t.d. í haugtanki eða haugpoka utan við fjósið. Því þarf að 

huga vel að loftræstingu í fjósum með haughúsi, sérstaklega þegar hrært er upp í mykjunni 

(Gjestang & Berg, 1975).  

2.1.3.2 Lofthraði, hitastig og hávaði í fjósum  

Morrison, Givens og Lofgreen (1973) benda á, í rannsóknum sínum, að munur er á áti og 

vexti eftir því hversu heitt eða kalt gripum er. Þeir gerðu rannsókn á Angus nautum og 

Angus blendingum þar sem kæling var gerð á hópi gripa, með vatnsúðun annars vegar en 

loftkælingu hins vegar, yfir sumartíma, með 33°C meðal lofthita. Niðurstöður sýndu að 

vatnsúðunin samsvaraði því að gripir væru í 27°C lofthita en loftkælingin samsvaraði 24°C 

lofthita. Gripir í kaldara umhverfi átu meira og uxu hraðar en þeir sem voru í heitara 

umhverfi. Fóðurnýtingin var þó ekki mismunandi á milli þessara hópa. Nautgripir gefa frá 

sér hitaorku við útgufun hita og raka. Vegna þessa hafa gripir svigrúm fyrir hitabreytingar 

en fari hitastig umfram æskileg hitamörk eyðir gripur meiri orku til að hita eða kæla sig. 

Efri og neðri hitamörk fyrir evrópska nautgripi er u.þ.b. 0-20°C  (Fraser & Broom, 1997).  

Viftur loftræstikerfa geta verið hávaðasamar, sérstaklega ef þær eru á fullum snúningi til að 

afkasta viðeigandi loftskiptum í fjósi. Gripir bregðast við hávaða, þó á mismunandi hátt 

eftir því hvort hann er stöðugur eða hvellur (Waynert, Stookey, Schwartzkopf-Genswein, 

Watts & Waltz, 1999).  
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2.1.3.3 Öryggisþættir varðandi eldvarnir í fjósi 

Í norskri reglugerð kemur fram að ef bændur eru með fleiri en 30 nautgripi, er skylt að vera 

með brunavarnarkerfi, t.d. reyksogskerfi, sem er eina brunavarnarkerfið í notkun hjá 

bændum á Íslandi í dag (Guðmundur Hallgrímsson, munnleg heimild, 16. apríl 2009), sem 

er viðurkennt hjá norska Eldvarnareftirlitinu (Byggsikkerhet AS©, 2007-2009). Ekki er slík 

nákvæmni í íslenskri reglugerð varðandi brunavarnarkerfi gripahúsa þar sem eingöngu 

kemur fram í Byggingarreglugerð nr. 441/1998 að krafist er brunaviðvörunarkerfis í 

byggingu án frekari skilgreiningar varðandi landbúnað.  

2.2. Vöxtur nautgripa til kjötframleiðslu 

Íslenska kúakynið er fyrst og fremst mjólkurframleiðslukyn og því ekki kynbætt 

sérstaklega fyrir holdasöfnun. Til að reyna að auka gæði kjötafurða þeirra gripa sem nýttir 

eru til nautakjötsframleiðslu á Íslandi, hefur verið flutt inn erfðaefni til blöndunar við hið 

íslenska kyn. Erfðaefnið var í formi innfluttra gripa eða innfluttum fósturvísum 

(frjóvguðum eggjum) sem komið var fyrir í íslenskum staðgöngukúm (Jónas Jónsson, 

2002). Sæði holdanauta, sem fæddust á sóttvarnarstöðinni í Hrísey, var síðan nýtt í 

einblendingsræktun við íslenskar kýr til að fá meiri kjötgæði (Jónas Jónsson, 2002) og er 

sæðið í vörslu Nautastöðvar BÍ sem sér um úthlutun þess til bænda. Hafa þeir því kost á að 

fá sæði úr 21 holdagrip af Aberdeen Angus-, Limousine- eða Galloway kyni 

(Bændasamtök Íslands, 2008).  

Nautastöð BÍ geymir upplýsingar um vöxt kynbótanauta sem eru alin á þeirra vegum og í 

desember árið 2008 höfðu 504 kynbótanaut íslenska mjólkurkúakynsins, verið alin upp á 

vegum Nautastöðvar BÍ frá árinu 1991. Þessir gripir höfðu fengið kjarnfóður alla tíð, allt 

að 3 kg á dag (Sveinbjörn Eyjólfsson, munnleg heimild, 12. janúar 2009). Einungis ein 

afkvæmarannsókn hefur verið gerð hér á landi, á nautgripum til kjötframleiðslu og sýndi 

hún að vaxtarhraði gripa var mismunandi á milli fjögurra feðra af Galloway kyni, þar sem 

hópur hvers grips var 12 afkvæmi (Páll Sigurbjörnsson, 1979).  

Niðurstöður íslenskra rannsókna á vexti nautgripa til kjötframleiðslu hafa sýnt að 

alíslenskir nautgripir vaxa hægar en holdablendingar, þ.e. Aberdeen Angus-, Limousine- 

og Galloway blendingar, þar sem Limousine blendingar vaxa hraðast þessara kynja 

(Þóroddur Sveinsson & Laufey Bjarnardóttir, 2000).  
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Gerð gripa, þ.e. naut, uxi eða kvíga, hefur einnig áhrif á vöxtinn þar sem naut vaxa hraðar 

en uxar og kvígur (Þóroddur Sveinsson & Laufey Bjarnardóttir, 2000; Sigríður 

Bjarnadóttir, 1997; Guðmundur Steindórsson, 1996) og uxar vaxa hraðar en kvígur 

(Erlendur Jóhannsson, 1994). Ef um blendingsuxa eða blendings kvígur var að ræða, vaxa 

þau heldur hraðar en alíslensku nautin (Þóroddur Sveinsson & Laufey Bjarnardóttir, 2000). 

Uxar (og kvígur) eru lengur en naut að ná sömu sláturþyngd, en þroskast fyrr og byrja því 

fyrr í fitusöfnun (Þóroddur Sveinsson & Laufey Bjarnardóttir, 2000).  

Tafla 2 sýnir samantekt íslenskra heimilda um vöxt, fallþunga og aldur gripa við slátrun. 

Gripum er slátrað misgömlum í þessum tilraunum og þeir eru af mismunandi tegund, þ.e. 

Aberdeen Angus-, Limousine-, Galloway blendingar eða Íslendingar. Í töflunni kemur 

fram munur á vaxtarhraða milli heimilda og skýringar á því eru m.a. hvernig gripir voru 

fóðraðir í þessum tilraunum. Það sem skýrir þó mest muninn á vaxtarhraða milli tilrauna er 

aldur við slátrun (3. mynd).  

2. tafla. Samandregnar niðurstöður úr innlendum rannsóknum á vexti nautgripa til kjötframleiðslu. 
Dökkletraðar upplýsingar sýna heimildir sem miðast við úttekt en ekki tilraunir.  

  Gerð gripa** 
Meðal 

fallþungi 

Aldur 
við 

slátrun 
Vöxtur

* 
Fóðrun 
** 

Kjarnfóðurgjöf 
** 

  kg dagar 
g 

fall/dag 
 

 
Erlendur Jóhannsson (1994) Íslenskir 152 718 191 hóp Já 
 Galloway bl. 197 727 250 hóp Já 
Páll Sigbjörnsson (1979) Íslenskir 131 528 220 hóp Nei 
 Galloway bl. 141 530 238 hóp Nei 
Gunnar Ríkharðsson o.fl. (1996) Íslenskir 192 502 353 einst. Nei 
 Galloway bl. 199 481 383 einst. Nei 
 Íslenskir 202 452 414 einst. Já 
 Galloway bl. 206 426 448 einst. Já 

Guðmundur Steindórsson 
(1996)1 

Íslenskir 194 735 243 bland ? 

 Holdakyn 195 736 248 bland ? 
Sigríður Bjarnadóttir (1997) Íslenskir (uxar) 183 600 280 einst. Já 
Þóroddur Sveinsson og Laufey 
Bjarnadóttir (2000) 

Íslenskir 176 615 262 einst. Já 

 Aberdeen A. bl. 223 610 341 einst. Já 
 Limousine bl. 228 611 349 einst. Já 

Sveinbjörn Eyjólfsson2 Íslenskir 211 654 299 einst. Já 

* miðað við 15 kg fallþunga nýfædds kálfs 

** Skýringar: bl. = blendingar, einst. = einstaklingsfóðrun, bland = gripum ýmist með hóp- eða einstaklingsfóðrun 
 1 í heimild er ekki samræmi milli texta og töflu, hér eru útreikningar miðaðir við gildi í 9. töflu heimildar  
 2(munnleg heimild, 12. janúar 2009) 
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3. mynd. Samband vaxtarhraða og aldurs gripa samkvæmt innlendum samanburðar rannsóknum sem 
listaðar eru í töflu 2. 

2.2.1 Flokkun og gæðamat 

Reglugerð nr. 484/1998 um gæðamat, flokkun og merkingu sláturafurða, segir til um 

hvernig kjötmatsmenn eiga að flokka nautgripakjöt í sláturhúsum landsins. Sláturflokka-

kerfið byggist á fimm aðalflokkum þar sem flokkað er eftir aldri og kynferði fullorðinna 

gripa. Ungneytakjöt (UN) er einn þessara flokka og er flokkað í undirflokka eftir 

holdafyllingu og fituhulu. Vöðvafyllingaflokkarnir eru þrír og byggja á sjónmati, en fitu-

flokkarnir eru fimm og byggja á sjónmati svo og fitumælingum. Tafla 3 sýnir þessa 

flokkun og skýringu á hverjum flokki fyrir sig. Viðmiðunarmörk við mælingar á fituhulu 

skrokksins, þ.e þykkt fitu yfir bakvöðva sem mæld er á milli 10. og 11. rifbeins. Fitumörk 

eru mismunandi eftir þunga gripa.  

3. tafla. Sláturflokkun ungneytakjöts samkvæmt reglugerð nr. 484/1998. 

Vaxtarlag Skýring  
Úrvalsflokkur (Úrv) þéttvaxnir, vel vöðvafylltir skrokkar einkum á lærum og baki 
I. flokkur  þokkalega vöðvafylltir skrokkar einkum á lærum og baki 
II. flokkur illa vöðvafylltir og rýrir skrokkar 
Fituflokkun  
M litil eða engin fituhula 
M+ litil fituhula ef kjötið ber augljós merki góðrar fóðrunar 
A jöfn þunn fituhula 
B mikil fituhula 
C mjög mikil fituhula 
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Norðlenska ehf. bætir við þessa ofangreinda flokkun á ungneytum og flokkar holdagripi í 

sérstakan flokk, þ.e. holdaneyti, en þó með sömu fituflokkun (A,B,C) og reglugerð nr. 

484/1998, til að koma á móts við bændur sem eru að rækta holdagripi (Reynir Eiríksson, 

munnleg heimild, 9. júlí 2010).  
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3. Efni og aðferðir  

3.1. Úttekt á aðbúnaði nautgripa  

Gerð var úttekt á 22 búum á Norður- og Austurlandi haustið 2008, þar sem skráður var 

aðbúnaður nautgripa til kjötframleiðslu. Öll þessi bú slátruðu ungnautum hjá Norðlenska 

ehf. árið 2007. Búin voru valin m.t.t. að þau slátruðu á hverju ári og voru með markvissa 

kjötframleiðslu, til að ná upplýsingar um viðeigandi fjölda gripa. Beiðni var send 25 

bændum um þátttöku og þegar nær dró úttektinni var haft frekara samband við þá. Þrjú bú 

duttu út vegna óviðráðanlegra orsaka.  

Unnið var eftir stöðluðum eyðublöðum, sem voru aðlöguð fyrir þessa úttekt (sjá viðauka I 

og II). Eyðublöðin voru í grunnin komin úr gátlista fyrir fjósaskoðun Matvælastofnunar 

(áá) og eyðublöðum fyrir alþjóðlega úttekt um velferð dýra (Welfare Quality® research 

project, óbirt). Aðbúnaðarmatinu var skipt upp í fjóra meginflokka á eyðublöðunum, þ.e. 

einstaklingar, nærumhverfi gripa, fóðrunaraðstæður og fjærumhverfi gripa, þannig:  

1. Einstaklingsupplýsingar þar sem m.a. 
var skráð  

• númer grips 

• fæðingardagur 

• af hvaða kyni gripurinn er 

• af hvaða ræktunarkyni hann er 

• hvort gripurinn er hyrndur, 
hníflóttur eða kollóttur  

• hvort gripurinn er aðkeyptur eða 
ekki.  

2. Nærumhverfi gripa, þar sem m.a. var 
skráð 

• tegund rýmis (bás eða stía með eða 
án sér legurýmis) 

• mæling fjarlægðarmælis á lengd og 
breidd rýmis  

• fjöldi gripa í rými 

• hvort bursti/klóra er fyrir gripi í 
rými 

• tegund gólfgerðar (slétt-, bita- eða 
taðgólf) 

• mælingar á bitabreidd og rifubreidd 
mælt með mælistiku 

• mat á sleipni gólfs 

• gerð innréttinga 

• mat á nuddi á innréttingum og 
veggjum 

• mat á hreinleiki gripa, stíu, 
legusvæða eða innréttinga  

• mat á vexti klaufa  

3. Fóðrunaraðstaða, þar sem m.a. var 
skráð 

• tegund brynningar 

• mat á vatnsrennsli 

• staðsetning brynningar 

• aðgengi að gróffóðri 
(stöðugt/takmarkað) 

• hvort gripir hafa aðgang að 
bætiefnum  

• hvort gripir sleikja gólf á 
fóðurgangi 
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• aðgengi að viðbótarfóðri 
(stöðugt/takmarkað) 

4.Fjærumhverfi gripa þar sem m.a. var 
skráð 

• mat á andrúmslofti í gripahúsi 

• gerð loftræstikerfis 

• mæling vindhraðamælis á hámarks 
vindhraði hjá gripum  

• veðuraðstæður á skoðunardegi 

• mæling hitamælis á hitastigi inni og 
úti  

• mat á dagsbirtu í gripahúsi 

• hvort gripir hefðu næturlýsingu 

• hvort gripir yrðu fyrir óvæntum 
hávaða eða stöðugum hávaða 

• mæling hljóðmælis á hámarks 
hávaði hjá gripum 

• hvort aðstæða var til að þrífa t.d. 
stígvél  

• mat á hvernig hlað við gripahús var 

• hvernig neyðarrýming um dyr og 
ganga var (þröng/víð) 

• hvort gripahúsið var með 
eldvarnarkerfi 

• hvort bændur hugsuðu fyrir smitgát 

• mat á hvernig meðferðaleiki gripa 
væri 

• mat á aðgengi sláturbíls  

• hvort önnur dýr væru í sama 
gripahúsi og nautgripir 

  

Þar sem sumir reitir á eyðublöðum voru miðaðir við einkunnarskala, og ef stuðst var við 

aðrar heimildir en gátlista Matvælastofnunar eða eyðublöð alþjóðlegri úttekt um velferð 

dýra, þá var stuðst við eftirfarandi, við gerð einkunna:  

• Vöxtur klaufa: Sjónmat á stöðu og lengd klaufa gripa, þar sem einkunn er byggð 

að hluta á skilgreiningum Reidar Birkeland (1996).  

• Hreinleiki fóta, nára og læra: Sjónmat á hreinleika þar sem einkunn er byggð á 

hreinleikaskala Cook (2002).  

• Hreinleiki stíu, legusvæðis og innréttinga: Sjónmat á hreinleika, þar sem einkunn 

er byggð að hluta á hreinleikaskala Jóhönnu Skúladóttur Ólafs (2006).  

• Veðurlýsing þ.e. úrkoma, skýjafar, vindhraði: Sjónmat miðað við veðurfars-

lýsingar hjá Veðurstofu Íslands um úrkomu, skýjafar (Elín Björk Jónasdóttir, 2007) 

og vindhraða (Baldur Ragnarsson, 2006).  

Aðrar lýsingar á einkunnarskala voru stigskiptar miðað við ýkt ástand í báðar áttir (gott og 

slæmt) og skilgreining mynduð út frá því.  

Mælitæki sem notuð voru við úttektina má sjá í 4. töflu.  
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4. tafla. Heiti mælitækja sem notuð voru við úttekta á aðbúnaði nautgripa til kjötframleiðslu. 

Mælitæki Tegund 
Fjarlægðarmælir Leica Disto TM A5 (Infrared) 
Hljóðmælir Dawe D-1422C 
Vindhraðamælir NK Kestrel 1000 
Hitamælir Center 350 Infrared Thermometer 
Mælistika til að mæla 
bita- og rifubreidd 
bitagólfs.  

Járnvinkill með mælistiku, teinn 
soðinn við núllpunkt. Vinkill settur 
á kústskaft (sjá 4. mynd) 

 

 
4. mynd. Heimatilbúin mælistika á kústskafti, til að mæla (cm) bita- og rifubreidd á bitagólfi, eftir 
Sigtrygg Veigar Herbertsson. Gerð úr járnvinkli og teinn soðinn á sem núllpunktur. Mælistika gerð til 
að mæla án þess að þurfa að fara inn í stíu til gripa.  

Bændur voru einnig spurðir spurninga m.a. til að reyna að fá sýn þeirra á uppeldið og 

fóðrun gripanna (sjá viðauka III). Ekki var unnið sérstaklega úr öllum liðum spurninga þar 

sem sumir liðir veittu eingöngu innsýn í staðarhætti og aðstöðu á hverju búi.  

Hreinsað gagnasafn nr. 1 samanstóð af upplýsingum um aðbúnað 1.157 nautgripa í 146 

stíum og tveimur básum á 22 búum. Þá var búið að hreinsa burt gripi sem skráðir voru úti á 

beit eða ef ekki fengust nægar upplýsingar um t.d. aldur, kynferði eða aðbúnað þeirra á 

innistöðu. Reiknaður var meðalaldur gripa í sama rými útfrá fæðingardegi, skoðunardegi 

og fjölda gripa í rýminu. Til þess að geta tekið með alla gripi í ákveðnu rými var áætlaður 

aldur á gripi sem ekki voru með skráðan fæðingardag. Það heyrði þó til undantekninga að 

fæðingardagurinn væri óþekktur. Gripir voru flokkaðir í þrjá flokka miðað við meðalaldur 

gripa í rýminu þ.e. aldursflokk 1: 5-12 mánaða, aldursflokk 2: 13-20 mánaða, aldursflokk 

3: 21-30 mánaða. Flokkunin miðaði útfrá líklegu aldursbili gripa í stíu. Þetta gagnasafn var 

notað til að bera saman aðbúnað ungneyta á milli búa og stía og hvort aðbúnaðurinn 

stæðist reglugerð um aðbúnað nautgripa og eftirlit með framleiðslu mjólkur og annarra 

afurða þeirra nr. 438/2002 (aðbúnaðarreglugerðin). 
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3.2. Aldur, fallþungi og vöxtur nautgripa  

Fengin voru sláturgögn allra ungneyta sem slátrað var árið 2007 í sláturhúsi Norðlenska á 

Akureyri og þau samkeyrð við skýrsluhaldsgögn úr gagnagrunninum Marki (nú Huppa) í 

eigu Bændasamtaka Íslands (BÍ) til þess að finna út aldur sláturgripanna. Gagnasafn nr. 2 

samanstóð af upprunanúmeri grips, fæðingardegi, faðerni gripa, sláturdegi, fallþunga og 

flokkun allra rekjanlegra ungneyta sem slátrað var 2007. Gagnasafnið var hreinsað þannig 

að:  

• teknir voru út gripir með óþekktan fæðingardag. 

• teknir voru út gripir sem voru yngri en eins árs eða eldri en þriggja ára, þar sem 

unnið var eingöngu með ungneytaflokk úr sláturgögnum. 

• teknir voru út gripir sem flokkuðust sem gallaðir (sérmerkt í sláturgögnum), þar 

sem þeir gæfu hugsanlega skekkta mynd af t.d. fallþunga og vexti.  

• teknir voru út bæir sem slátruðu færri en tveimur gripum á árinu 2007. 

Upphaflega var gagnasafnið rétt rúmlega 2.000 gripir en eftir að gögnin voru hreinsuð 

miðað við ofangreind atriði, var lokastærð þess 1.404 gripir frá 141 búi. Þessi gögn voru 

notuð til að reikna út og bera saman meðalaldur, meðalfallþunga og meðalvaxtarhraða 

nautgripa við slátrun á milli búa. Vaxtarhraði milli búa var reiknaður út frá fallþunga og 

miðað var við að fallþungi nýfædds kálfs væri 15 kg (Þóroddur Sveinsson, munnleg 

heimild, 10. desember 2008), þannig:  

( )
( ) 
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Búið var til gagnasafn nr. 3 úr gagnasafni nr. 2 þar sem eingöngu voru sláturgripir frá 

búunum 22 sem tóku þátt í úttektinni á aðbúnaði nautgripa. Gagnasafnið var notað til að 

athuga hvort einhver mælanleg tengsl fyndust á milli aðbúnaðar og vaxtar ungneyta. Þess 

ber þó að hafa í huga að úttektin var gerð haustið 2008 en ungneytum bús var slátrað árið 

2007, s.s. ekki fengust sláturupplýsingar á úttektargripum heldur öðrum gripum sem aldir 

voru á búinu.   
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í tölfræðiforritunum SAS og JPM (SAS Institute Inc., 

2002-2003) en gagnahreinsun, töflu- og myndasmíði fór fram í Excel (Microsoft 

Corporation, 1985-2003).  

Í gagnasafni nr. 1 var reiknaður meðalaldur gripa í sama rými (stíu) svo hægt væri að bera 

saman skráða aðbúnaðarþætti milli stía innan sama aldursflokks. Dreifni gilda á bak við 

meðaltöl er gefin upp sem eitt staðalfrávik þar sem við á. Gert var einfalt fylgnipróf 

(correlation) til að finna samband milli inni og úti hitastigs. 

Í gagnasafni nr. 2 var reiknaður út meðalaldur og meðalfallþungi fyrir hvern sláturflokk. Í 

gagnasafni nr. 2 og 3 voru reiknuð út meðaltöl búa fyrir fallþunga, aldur og vaxtarhraða til 

að bera saman mun á milli búa. Skoðað var tveggja þátta samband milli meðalfallþunga 

(kg) og aldurs (dagar) við slátrun, meðalvaxtar (g fall/dag) og meðalaldurs annars vegar en 

meðalfallþunga hins vegar, með línulegri aðhvarfsgreining (linear regression) fyrir hvert 

bú. Leiðrétt var fyrir meðalaldri sláturgripa á milli búa og miðað var við 730 daga, þ.e. 

tveggja ára aldur við slátrun. Meðalfallþungi og meðal vaxtarhraði búa var fundinn þannig 

út:  

Fallþungi730B, kg = (205,8 + aB) + (730 x 0,0395)               R2 = 0,59,       F <0,0001 

Vöxtur730B, g fall/dag = ((0,5654 + aB) + (730 x -0,000353))*1000     R2 = 0,67,        F <0,0001 

Þar sem B er viðkomandi bú og a er frávik meðalgildis býlis frá meðaltali allra búa.  

Munur á meðalfallþunga og meðalvexti gripa við 730 daga aldur milli bæjanna var 

skoðaður útfrá hlutfallmörkum og dreifnisúluriti. Dreifnisúlurit (distribution histogram) 

sýnir tíðni gilda innan gagnasafnsins á ákveðnu bili. Það er notað til að safna saman 

gögnum með jöfnu bili milli lægsta og hæsta gildis. Reiknuð voru út hlutfallsmörk 

(quantiles) fyrir leiðréttan fallþunga og vaxtarhraði miðað við 730 daga aldur. 

Hlutfallsmörk sýna hvar efri og neðri fjórðungur liggur innan gagnasafnsins, ásamt 

miðgildi sem er sá punktur sem skiptir gagnasafninu í tvennt.   
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4. Niðurstöður  

4.1. Úttekt á aðbúnaði nautgripa 

Haustið 2008 voru 22 bú skoðuð og gerð úttekt á aðbúnaði nautgripa í kjötframleiðslu. 

Einungis eitt þessara búa var með kjötframleiðslu sem aðalbúgrein en hin voru með kjöt-

framleiðslu sem hliðarbúgrein við mjólkurframleiðslu. Það skiptist nánast til helminga 

hvort bændur slátruðu gripum eftir áætluðum fallþunga (12 bú) eða aldri þeirra (10 bú). Þó 

voru fjögur bú sem höfðu ákveðna stefnu, en tóku mið af hinni stefnunni líka, t.d. velja 

eftir aldri en hafa fallþungann í huga samt sem áður eða öfugt. Bændur sem völdu eftir 

aldri miðuðu við að aldur gripa væri 19 til 28 mánaða við slátrun en þeir bændur sem völdu 

eftir þunga miðuðu við að þungi gripa væri 210 til 300 kg að fallþunga.  

Bændur voru spurðir sex spurninga um aðbúnað fjósa sinna þar sem svörin voru flokkuð á 

sexdeildum matsskala, þar sem 1 var neikvæðast en 6 jákvæðast. Svörin voru huglægt mat 

bænda á hvernig þeir mátu aðbúnað gripa í sínu fjósi. Niðurstöður eru breytilegar milli búa 

en þó eru bændur almennt jákvæðir gagnvart aðbúnaði gripa sinna, líkt og 5. mynd sýnir.  
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5. mynd. Mat 22 valdra bænda á aðstöðu sinni fyrir nautgripi til kjötframleiðslu. Einkunn gefin á 
sexdeildum skala þar sem einkunnin 1 var gefin ef bóndi var mjög óánægður en 6 ef hann var mjög 
ánægður með viðkomandi þátt. Dreifng svara milli bænda er sýnt sem staðalfrávik (I). 

4.1.1 Einstaklingar 

Skoðuð voru gögn um 1.157 gripi, að meðaltali 53 gripi á hverju búi, og sýnir 5. tafla 

skiptingu þessara gripa eftir kynjum og gerð. Flestir gripirnir voru í fyrsta aldursflokki þ.e. 

470 gripir á 21 búi, 372 gripir í öðrum aldursflokki á 18 búum og 315 gripir í þriðja 

aldursflokki á 16 búum. Langflestir gripir voru alíslensk ógelt naut. Þau þrjú bú sem voru 

með uxa, geltu nautkálfana fyrir 6 mánaða aldur. Tvö af þessum þremur búum settu uxa og 
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holdakvígur út, yfir sumartímann og eitt bú setti elsta árganginn af graðnautum út. Fjögur 

bú (18%) settu gripi út eða voru með gripi úti til lengri eða skemmri tíma.  

5. tafla. Skipting nautgripa eftir kynjum og gerðum á 22 völdum búum á Norður- og Austurlandi. 

 Hlutfall, alls Fjöldi gripa 
Íslendingar 96% 1.112 
Holdablendingar 4% 45 

Limousine blendingar 1% 5 
Aberdeen Angus 

blendingar 2% 24 
Galloway blendingar 1% 16 

   
Ógelt naut 83%  958 
Uxar 5% 59 
Kvígur 12% 140 

Skoðaðir alls  1.157 

Af þessum 22 búum voru átta (36%) sem keyptu kálfa að. Keyptir voru 26 gripir að 

meðaltali á hvert af þessu átta búum. Að meðaltali voru 26% af heildarfjölda gripa á hverju 

búi aðkeyptir en breytileiki var mikill á milli búa, þ.e. frá 9% og upp í 51% af heildarfjölda 

úttektargripa á viðkomandi búi.  

Langflestir gripir á þessum 22 búum voru kollóttir, skiptist það þannig að 1.075 gripir voru 

kollóttir, 42 hníflóttir og 40 hyrndir. Fimmtán bú voru með hyrnda gripi, með að meðaltali 

5% hyrnda gripi af heildarfjölda gripa á hverju búi fyrir sig. Þrjú bú voru eingöngu með 

kollótta nautgripi, af þeim gripum sem voru í úttektinni. Eitt þeirra þriggja búa ásamt fimm 

örðum búum, hornskelltu gripi sína við þriggja mánaða meðalaldur. Fjöldi hyrndra gripa í 

stíu ásamt kollóttum var aldrei meiri en þrír gripir. 

4.1.2 Nærumhverfi gripa 

4.1.2.1 Vaxtarrými 

Einungis tveir gripir voru á básum þar sem básarnir voru 1,1 m breiðir og 1,5 m langir með 

gúmmímottum og ristarflór aftan við, sem var með 2 cm breiða teina og 3,5 cm milli 

þeirra. Ekki verður fjallað meira um aðbúnað básagripa, þar sem þeir voru einungis 0,2% 

af heildarfjölda úttektargripa.  

Aðrir úttektargripir voru í stíum og breytileikinn á fjölda gripa í stíu var mikill milli stía og 

búa, þ.e. frá einum grip í stíu upp í 28 gripi saman í stíu, þó eru flestir með 5-8 gripi saman 

í stíu líkt og 6. mynd sýnir.  
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6. mynd. Hlutfall gripa skipt eftir gripafjöldi í stíum miðað við aldursflokk gripa í stíu. Samtals 1155 
gripir á 22 bæjum. 

Sjö bú (32%) reyndu að hafa sama hóp gripa út allt framleiðsluferlið en 15 bú (68%) 

víxluðu í hópum og hópastærðum að meðaltali 6 sinnum á ári, þ.e. frá þrisvar til tólf 

sinnum á ári. Þó var frekar fært til í stíum yngri gripa en eldri. Tvær algengustu skýringar 

bænda á því afhverju gripir voru færðir til milli hópa var að: 

• minnstu gripir voru skildir eftir vegna frávika í þunga og/eða stærð þegar hópur 

var sendur í slátrun,  

• hópastærð minnkaði með aldri þar sem stíur eru jafnstórar, 

Skoðaðar voru 146 stíur, þar af 23 stíur með legusvæði (sjá 7. mynd) eða legubása (sjá 8. 

mynd) og var meðalvaxtarrými grips 2,3 m2 óháð stíugerð og aldri gripa.  

 

7. mynd. Legusvæði fyrir naut. 
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8. mynd. Legubásar fyrir naut. 

Stíur með sér legurými voru með stærra meðalvaxtarrými á grip heldur en hefðbundnar 

stíur þó var ekki munur á meðalfjölda gripa í stíum eftir stíugerð, líkt og sést í 6. töflu. 

6. tafla. Skipting milli aldursflokka m.t.t. vaxtarrýmis gripa. 

  5-12 mán 13-20 mán 21-30 mán  Heild/MT 
Allar stíur      
 Fjöldi búa 21 18 16  22 
 Fjöldi stía 59 42 45  146 
 Fjöldi gripa 470 371 314  1.155 
 Meðalfjöldi gripa í stíu 8 9 7  8 
 Meðal vaxtarrými, m2/grip 2,0 2,3 2,8  2,3 
 staðalfrávik 1,4 1,5 1,8  1,6 
 Lágmarksviðmið reglugerðar, m2/grip * 1,7 1,8 1,8   
 Fjöldi búa með stíur undir lágmarksmálum     16 
 Fjöldi stía undir lágmarksmálum 31 20 7  58 
 Hlutfall af heildarfjölda stía, % 53 48 16  40 
  Meðal vaxtarrými , m2/grip 1,28 1,59 1,61   
  Lægsta gildi, m2/grip 0,58 1,16 1,52   
Hefðbundnar stíur      
 Fjöldi stía 43 38 42  123 
 Hlutfall stía, % 73 90 93  84 
 Fjöldi gripa 340 316 288  944 
 Hlutfall gripa, % 72 85 92  82 
 Meðalfjöldi gripa í stíu 8 8 7  8 
 Meðal vaxtarrými, m2/grip 1,7 2,1 3,1  2,3 

 staðalfrávik 1,1 1,5 2,6  1,9 
Stíur með sér legurými       
 Fjöldi stía 16 4 3  23 
 Hlutfall stía, % 27 10 7  16 
 Fjöldi gripa 130 55 26  211 
 Hlutfall gripa, % 28 15 8  18 
 Meðalfjöldi gripa í stíu 8 14 9  9 
 Meðal vaxtarrými, m2/grip 3,9 3,8 3,7  3,8 

 staðalfrávik 2,4 3,0 0,8  2,3 
* Heimild: (Reglugerð nr. 438/2002)   
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Líkt og sagt er að framan eru 23 stíur með sér legurými, þ.e. legusvæði í stíum (6) eða 

legubása í stíum (17). Skiptast þessar stíur á 7 bú þar sem legurýmið var 38% að meðaltali 

af rými stíu með sér legurými. Samsvarar legurýmið hreinni aukningu við vaxtarrými hefð-

bundinnar stíu, þ.e. um 38% aukning á vaxtarrými væri hefðbundin stía breytt í stíu með 

sér legurými. Tvö bú voru eingöngu með stíur með sér legurými fyrir gripi en fimm voru 

með bæði hefðbundnar stíur og stíur með sér legurými. Þegar legurými var skipt með tilliti 

til aldursflokka, voru yngri gripir frekar með sér legurými en þeir eldri og þeir höfðu oftar 

nægan fjölda legubása. Ef eldri gripir voru með sér legurými þá voru legubásar færri eða 

jafnmargir þeim fjölda gripa sem voru í stíunni. Meðalvaxtarrými grips í stíu með legubása 

var 3,8 m2/grip en meðalvaxtarrými grips í stíu með legusvæði er 4,0 m2/grip, óháð búum.  

4.1.2.2 Gólfgerð, legurými, hreinleiki og vöxtur klaufa 

Þegar gólfgerðir stía voru skoðaðar voru 11 stíur (8%) með steyptu sléttu gólfi en 135 stíur 

(92%) með bitagólfi, þar af þrjár með trébitum. Níu stíur með sléttu gólfi voru með sér 

legurými en hinar tvær voru með hálmdýnu sem undirlag. Bitagólf úttektarstía voru með 

mismunandi breiða bita og rifur á milli bita, þar sem hlutfallið þar á milli var oftast 1 á 

móti 4 (1:4), t.d. 30 mm rifa á milli 120 mm bita, líkt og 9. mynd sýnir. Ekki er munur á 

meðalrifubreidd annars vegar og meðalbitabreidd gólfa hins vegar milli aldursflokka líkt 

og 7. tafla sýnir. 
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9. mynd. Rifu/bitabreidd í nautgripastíum á 22 úttektarbæjum. Samtals 135 stíur. 
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7. tafla. Rifu- og gólfbitabreidd í nautgripastíum á 22 úttektarbæjum, flokkaðar eftir aldri gripa. 
Samtals 135 stíur.  

  Aldur gripa í stíum 

    5-12 mán. 13-20 mán. 21-30 mán. 

Rifubreidd    

Meðalrifubreidd, mm 34 38 37 

Fjöldi stía    

 <30 mm 4 0 1 

 30-35 mm 32 13 20 

 40-45 mm 12 27 23 

Bitabreidd    
Meðalbitabreidd, mm 130 136 131 
Fjöldi stía    
 <120 mm 8 6 12 
 120-135 mm 19 9 7 
 140-150 mm 21 22 25 
  >150 mm 0 3 0 

Gripir á búi skiptust nánast til helminga hvort þeir voru metnir með eðlilega eða óeðlilega 

lengd á klaufum, þ.e. 48% gripa á búi voru metnir með lítið slit á klaufum en 52% gripa á 

búi voru metnir með eðlilega langar klaufir. Yngsti aldurshópurinn var frekar metinn með 

lítið slit á klaufum (63%) heldur en eldri gripir (35%). Klaufaslit gripa var nokkuð jafn 

milli stía með steyptu sléttu gólfi og steyptu bitagólfi en munur var á hlutfalli gripa með 

van slitnar klaufir eftir hlutfalli milli bita- og rifubreiddar, líkt og 8. tafla sýnir.  

8. tafla. Meðalhlutfall lítilla slitna klaufa í stíu með bitagólfi, sem er með mismunandi hlutfall milli 
rifu- og bitabreiddar. 

Hlutfall rifu- og 
bitabreiddar 

Meðalhlutfall van 
slitinna klaufa, %  

1:5 68 
2:9 79 
1:4 45 
2:7 47 
1:3 41 
2:5 8 

Þegar hrjúfleiki gólfa var skoðaður voru slétt gólf í öllum tilfellum metin sleip fyrir utan 

tvær stíur sem voru með hálmdýnu, þar sem sleipni gólfs var ekki metin. Slétt gólf voru 

einnig í öllum tilfellum metin blaut og blautari gólf voru því metin hálli.  

9. tafla sýnir samanburð á stíum með steyptu sléttu gólfi og steyptum bitum m.t.t. 

hrjúfleika, þurrleika, klaufaslit og hreinleika gripa en almennt var að meðaltali 50% gripa á 

hverju búi metnir skítugir á fótum, lærum og nára við úttekt. Ekkert úttektarbúanna var 

með bursta eða klórur til húðhirðingar. 
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9. tafla. Samanburður á steyptu sléttu gólfi og steyptu bitagólfi m.t.t. hálku, bleytu, klaufaslit og 
hreinleika gripa. Samtals 135 stíur á 22 úttektarbæjum.  

    Gólfgerð 

  
steypt 
slétt gólf 

steypt 
bitagólf 

 hlutfall, % 
 Sleip gólf 100 66 
 Blaut gólf 100 37 
 Lítið slitnar klaufir gripa í stíu 59 46 
 Óhreinar fætur gripa í stíu 78 47 
  Óhrein læri og nári gripa í stíu 27 44 

Mat á hreinleika stía leiddi í ljós að 62% stía á hverju búi voru að meðaltali metnar 

skítugar. Stíur fengu hreinleikaeinkunn byggða á samanlagðri einkunn hreinleikamatsins á 

stíuhorni og stíugólfi. Einkunn fyrir skítugar stíur var hærri en 5, sem er miðgildi 

samanlagðra hreinleikaflokka. Þegar stíur með sér legurými voru metnar bættist fjórar 

einkunnir fyrir legusvæði við ofangreinda skilgreiningu og skítugar stíur, með hærri 

einkunn en 7. Tafla 10 sýnir hlutfall óhreinna stía miðað við stíugerð, gerð legurýmis og 

gólfgerð.  

10. tafla. Hlutfall óhreinna stía miðað við stíugerð, gerð legurýmis og gólfgerð. Samtals 135 stíur á 22 
úttektarbæjum.  

   Hlutfall óhreinna stía 
Aðstæður % 
 Hefðbundnar stíur 49 
 Stíur með sér legusvæði 43 
 Legubásar 29 
 

Legusvæði 83 
 Slétt gólf 0 
 Bitagólf 51 

4.1.2.3 Innréttingar 

Hreinleiki innréttinga var metinn og voru 37% innréttinga skítugar miðað við að skipt væri 

á milli hreinna og óhreinna innréttinga við miðgildi hreinleikaeinkunnar, þ.e. innréttingar 

sem fengu meira en 2 í hreinleikaeinkunn voru metnar skítugar. Þegar metið var hve mikið 

gripir nudduðu veggi (og innréttingar), kom í ljós að hlutfallslega fleiri hefðbundnar stíur 

flokkast með mikið nuddaðra veggi (41%) en stíur með sér legurými (4%). Ekki var metið 

nudd á milligerðum legubása, sem hugsanlega gæti haft áhrif á niðurstöður fyrir stíur með 

sér legusvæði. Meðalvaxtarrými gripa í stíum með mikið nuddaða veggi (og innréttingar) 

var 2,1 m2/grip en lítið nuddaða veggi (og innréttingar) 3,9 m2/grip, sem telst ekki 

marktækt vegna misvægis í undirliggjandi gögnum. ,  
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Lang flest úttektabú höfðu opnar milligerðir á milli stía með að meðaltali 23 cm rifu milli 

pílára (frá 10 til 43 cm). Þó voru 23 stíur (16%) með minna bil en 13 cm á opnu 

milligerðunum og 11 stíur (8%) voru með lokaðar milligerðir, þá eru ekki teknir með 

útveggir hornstía. Tvær tegundir jötugrinda voru ríkjandi á úttektarbúum. 37% stía (54) 

voru með bogagrindur en 47% stía (69) með skágrindur. 16% jötugrinda voru með aðrar 

tegundir t.d. beinar grindur (lág- eða lóðréttar) eða læsanlegar grindur. Einungis eitt bú var 

með átbása, þ.e. þrjá átbása í einni stíu. Bóndinn áætlaði að setja fleiri upp síðar.  

Sextíu stíur voru með tröppu við jötukant, inni í stíum, greinilega ætlað gripum að standa á 

við át. Meðalstærð þessarar tröppu var 15 cm að breidd og 18 cm að hæð. Einungis ein stía 

var ekki með jötukanti og hinar voru allar með jötukanti hærri en 10 cm, þ.e. með 29 cm 

meðaljötukant, mælt út á fóðurgangi, en 35 cm ef mælt var innan í stíu (að tröppu ef hún 

var til staðar). Stíugólf var jafnhátt og fóðurgangur í 68 stíum (47%) en 72 stíur (49%) 

voru með fóðurgang hærri en stíugólf, þar sem munurinn þar á milli var 6 cm að meðaltali. 

Þrjár stíur voru með fóðurgang lægri en stíugólf en í öllum tilfellum voru það stíur sem 

voru frekar skítugar, þannig að mæling varð því ónákvæmari en ella, mest munaði 4 cm 

þar sem fóðurgangur var lægri en stíugólf. 

4.1.3 Fóðrun og fóðrunaraðstaða 

4.1.3.1 Fóðrun 

Þegar bændur voru spurðir um gæði gróffóðurs sem þeir gáfu nautgripum til kjöt-

framleiðslu, sögðu fimm þeirra (13% gripa) gefa gott gróffóður en 17 (87% gripa) gefa 

verra gróffóður miðað við að skilin milli „gott hey“ og „verra hey“ væri huglægt mat sem 

miðaðist við u.þ.b. 0,75 FEm/kg þe. 64% búa sögðust gefa svipað gróffóður í alla gripi 

eldri en 3ja mánaða. Þeir bændur sem sögðust gefa mismunandi gott gróffóður eftir aldri 

gripa nefndu í flestum tilfellum að þeir yngri fengu frekar betra hey, líkt og kúahey, og að 

þeir eldri fengu frekar moð og lakara hey.  

Viðbótarfóður með gróffóðri getur verið misjafnt en í flestum tilfellum voru það ýmsar 

kjarnfóðurtegundir, t.d. nautakögglar, próteinríkir/-snauðir kúakögglar eða byggafurðir t.d. 

þurrkað eða votverkað bygg eða mask, sem er aukaafurð úr bruggverksmiðjum. Á einu búi 

var gefin ostamysa úr mjólkursamlagi og á öðru var nautum gefnar heimaræktaðar 

kartöflur. Einnig voru bændur með bætiefnasteina, t.d. saltsteina, fyrir gripi. 11. tafla sýnir 

hvernig og hvenær gróffóður- og viðbótarfóðurgjöf var gefið á úttektarbúum. Einnig sýnir 
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það í hve miklu magni gripir fá kjarnfóður eða bygg á mjólkurskeiði eða í lokaeldi. 17 bú 

(81% gripa) gáfu gripum bæði viðbótarfóður í upphafi vaxtarskeiðs og í lokaeldi. Fimm 

þessara búa gáfu öllum gripum viðbótarfóður, aðallega í formi byggs, á tímabilinu á milli 

upphaf vaxtarskeiðs og lokaeldis. Eitt bú með sex prósent af heildarfjölda gripa gaf aldrei 

viðbótarfóður en gaf „gott“ hey alla tíð.  

11. tafla. Hlutfall búa (hlutfall gripa) flokkað eftir tegund viðbótafóðurs og hvort búin hafa frjálsan 
aðgang að fóðri eftir tveim mismunandi tímabilum, þ.e. í upphafi vaxtarskeiðs og í lokaeldi. Einnig er 
skráð meðalmagn kjarnfóðurs/byggs á grip og meðaltími fóðrunar á kjarnfóðri/byggi miðað við þessi 
tvö tímabil. 

 
  í upphafi vaxtarskeiðs í lokaeldi 
Kjarnfóður % (% gripa) 50 (41) 36 (34) 
Bygg  % (% gripa)                  14 (6) 41 (30) 

Hvoru tveggja % (% gripa) 23 (18)  9 (7) 
   
Meðalmagn kjarnfóðurs á grip, kg/grip/dag 0,8 2,1 
Meðaltími á kjarnfóðri, mán 4,9 1,2 
Meðalmagn byggs á grip, kg/grip/dag 1,6 3,4 
Meðaltími á byggfóðri, mán 3,3 1,4 
   
Frjáls aðgangur að viðbótarfóðri, % 32 5 
Frjáls aðgangur að gróffóðri, % 64 64 

Einungis gripir í 20 stíum (14%) höfðu aðgang að bætiefnasteinum, eins og 12. tafla sýnir, 

en þessar 20 stíur skiptust á milli 8 búa og ekkert þessara búa var með bætiefnasteina fyrir 

alla aldurshópa.  

12. tafla. Fjöldi stía sem höfðu aðgang að bætiefnasteini á 22 úttektarbúum, skipt eftir aldursflokkum. 
Samtals 146 stíur.  

 5-12 mán. 13-20 mán. 21-30 mán.  
Fjöldi stía 11 5 4 
Hlutfall stía, % 19 12 9 
Fjöldi gripa 99 31 19 
Hlutfall gripa, % 21 8 6 
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4.1.3.2 Aðgengi að gróffóðri 

Aðgengi gripa að gróffóðri gat verið frjálst eða takmarkað. Meðal átpláss gripa á búi var 

ekki mjög frábrugðið, eftir því hvort aðgengi væri takmarkað eða frjálst. 75% gripa (130 

stíur) höfðu frjálst aðgengi að gróffóðri en hjá 25% gripa var aðgengið takmarkað. 

Samkvæmt aðbúnaðarreglugerð (nr. 438/2002) varðandi stærð átpláss gripa, þar sem 

gróffóður er takmarkað, var einungis ein stía með gripum í aldursflokki 2 (0,44 m 

átpláss/grip) undir lágmarksmörkum (0,5 m átpláss/grip). Þau bú sem voru með frjálst 

aðgengi að gróffóðri voru með undir fjórum gripum á hvert átpláss. Tíu bú voru með fleiri 

en einn grip á átpláss í 21 stíu. Meðal átpláss grips að gróffóðri var 0,71±0,37 m en plássið 

var breytilegt á milli búa og innan aldursflokka. Reglan var þó að meðal átplássið jókst 

eftir því sem gripir urðu eldri. 13. tafla sýnir samanburð á tveim algengustu jötugrindum 

úttektarbúa, þ.e. bogagrind og skágrind, m.t.t. meðalátpláss gripa flokkað eftir 

aldursflokkum. Meðalbreidd pílára skágrindar var 355 mm en einungis 207 mm á 

bogagrindum. Hlutfall nuddaðra grinda var líka meira meðal bogagrinda (34%) heldur en 

skágrinda (10%).  

13. tafla. Samanburður á átrými flokkað eftir gerð jötugrinda og aldurs gripa. Meðalátpláss, hæsta og 
lægsta gildi innan hvers flokks er sýnt. 

  Bogagrindur Skágrindur 
Fjöldi stía fyrir 5-12 mán. 22 24 

Meðalátpláss, m 0,50 0,68 
Max, m 1,65 2,20 
Min, m 0,21 0,31 

Fjöldi stía fyrir 13-20 mán. 19 18 
Meðalátpláss, m 0,72 0,56 

Max, m 3,25 1,99 
Min, m 0,40 0,34 

Fjöldi stía fyrir 21-30 mán. 13 27 
Meðalátpláss, m 0,74 0,83 

Max, m 1,68 4,40 
Min, m 0,48 0,50 

   
Meðalfjöldi gripa um átrými grindar 0,89 0,82 
                 staðalfrávik 0,32 0,30 

4.1.3.3 Brynning og vatnsrennsli 

Þrjár megin aðferðir sjálfbrynningar og ein aðferð handbrynningar voru notaðar við að 

brynna gripum, þ.e. með vatnskeri (sjálfbrynning) eða stampi (handbrynning), úr 

brynningarskál (sjálfbrynning) eða með sogventli (sjálfbrynning), og sýnir 14. tafla skipt-

ingu stía milli þessara brynningaraðferða og hvernig þær dreifðust milli aldursflokka. 
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Einungis eitt býli, með fjórar stíur, var ekki með aðgang að vatnsbrynningu en þar fengu 

gripir að drekka ostamysu úr baðkerum í staðinn. 

14. tafla. Brynningaraðferðir flokkaðar í fjölda stía eftir aldursflokki gripa.  

 Tegund brynningar 

Aldursflokkur Vatnsker/stampar Brynningarskálar Sogventlar 

5-12 mán.   4 11 44 

13-20 mán.   3 17 22 

21-30 mán.   5 15 25 

          12 (8%)            43 (30%)            91 (62%) 

Að meðaltali voru 12 gripir um hvert ker eða stamp, 7 um hverja brynningarskál og 8 um 

hvern sogventil. 18% stía voru með of marga gripi á hverja brynningu miðað við 

aðbúnaðarreglugerðina. Í 15. töflu kemur fram meðalfjöldi gripa á búi á brynningu skipt 

eftir aldursflokkum. Hámarksfjöldi gripa á hvern sogventil eru 7 þar sem ekki var athugað í 

úttektinni hvort ventill var laus eða fastur á vegg við úttekt.  

15. tafla. Meðalfjöldi gripa í stíu með vatnsker/stamp, brynningarskál eða sogventil sem brynningu. 
Innan sviga er fjöldi stía sem er með of marga gripi miðað við viðmið um hámarksfjölda skv. reglugerð 
nr. 438/2002. 

 Tegund brynningar 
Aldursflokkur Vatnsker/stampar Brynningarskálar Sogventlar 
5-12 mán.   7  5      9 (12) 
13-20 mán.       20 (2)       8 (4)   8 (5) 
21-30 mán. 12        7 (2)   6 (1) 

Mat á vatnsrennsli sjálfbrynningar var skráð og var einungis ein stía með brynningarskál 

sem ekkert vatn rann í. Var það eina brynningin í stíunni en hugsanlega var um tímabundið 

vandamál að ræða. Lítið rennsli, þ.e. þannig að rétt seytlaði í mjórri bunu, var skráð í 80 

stíum (55%) en mikið rennsli, þ.e. þegar var góð og kröftug buna, var skráð í 56 stíum 

(38%). 57 af 80 stíum sem skráðar voru með lítið rennsli voru með sogventla og 21 stía 

með brynningarskál. Í öllum tilfellum, ef um var að ræða fleiri en eina brynningu í stíu, var 

eins aðferð notuð. Í fimm stíum var bara önnur brynningin virk af tveimur í stíunni og í 

einni stíu var bara ein virk af sex mögulegum. Ástæður þess að brynning virkaði ekki voru 

t.d. að skálar voru fullar af skít eða ventlar í brynningarskálum voru fastir. Tafla 16 sýnir 

hreinleika virkra brynningar flokkaður eftir brynningaraðferð.  
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16. tafla. Hreinleiki virkrar brynningar flokkaður eftir brynningaraðferð. 

 
 

Hreinir 
dallar og 
tært vatn 

Skítaskán í 
döllum en 
smitar ekki vatn 

Skítugir 
dallar og 
óhreint vatn 

Vatnsker/stampar 6 6  
Brynningarskálar 15 26 2 
Sogventlar 91   
 112 32 2 

Sogventlar eru að öllu leyti metnir hreinir og með tært vatn, enda voru þeir í flestum 

tilfellum upp við vegg, líkt og 17. tafla sýnir. 18. tafla sýnir svo meðalhæð brynninga 

flokkað eftir brynningaraðferð og aldursflokk gripa. Einnig er sýndur fjöldi stía sem eru 

yfir viðmiðunum reglugerðar nr. 438/2002 um hæð brynningar með tilliti til aldursflokka 

gripa. 

17. tafla. Fjöldi brynningatækja miðað við gerðir og hvar þær voru staðsettar í eða utan við stíu. 

 
Á eða við 
vegg 

Út í 
horni 

Utan á 
jötugrind 

Innan við jötugrind 
eða milligerð, 
inn í stíu 

Vatnsker/stampar 1 3 6 2 
Brynningarskál 2  26 15 
Sogventlar 66 5  20 
 69 8 32 37 

18. tafla. Meðalhæð brynningar (m) og staðalfrávik (m) flokkuð eftir gerð brynningar og aldri gripa í 
stíu. Fjöldi stía sem eru yfir viðmiðunum um hámarkshæð brynningar í aðbúnaðarreglugerð nr. 
438/2002, er gefinn upp innan sviga. 

 Vatnsker/stampar Brynningarskál Sogventlar 

  meðaltal staðalfrávik meðaltal staðalfrávik meðaltal staðalfrávik 
5-12 mán. 0,39 0,17 0,57 (8) 0,10   1,15 (21) 0,09 

13-20 mán.       0,81 (2) 0,16 0,57 (4) 0,16 1,29 (4) 0,13 

21-30 mán. 0,48 0,21 0,55 (2) 0,13 1,32 (3) 0,13 

Þegar hámarkshæð brynningartækja í stíum var skoðuð var miðað við viðmið aðbúnaðar-

reglugerðar. Heimatilbúnu stamparnir sem þurfti að handfylla með vatni voru jafn 

breytilegir eins og þeir voru margir.  

Einungis þrjú bú voru með viðunandi aðbúnað samkvæmt aðbúnaðarreglugerðinni um 

brynningu gripa hvað varðar hæð brynningartækja og fjölda gripa á hverja brynningu.  

4.1.4 Fjærumhverfi gripa 

4.1.4.1 Loftræsting og gastegundir í fjósum 

Þrjár megin gerðir loftræstikerfa voru í úttektarfjósum þar sem 4 stíur voru með 

yfirþrýstingskerfi (góð loftgæði), 18 stíur með jafnþrýstingskerfi, 51 stía með vélknúið 
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undirþrýstingskerfi og 73 stíur með náttúrulega loftræstingu (óvélknúið undirþrýstings-

kerfi). Miðað var við stíur en ekki bú þar sem hugsanlegt var að uppeldisgripum innan 

sama bús væri skipt á milli fleiri en eins fjóss og því gæti verið að loftræstikerfi væri 

breytilegt á milli stía. Tafla 19 sýnir samanburð á loftgæðum, en að meðaltali voru 54% 

stía í fjósum metin með góð loftgæði. Hvergi var verið að hræra upp í haughúsi 

úttektarfjósa.  

19. tafla. Samanburður á loftgæðum, miðað við fjöldi stía, milli loftræstikerfa, vindhraða, gólfgerða og 
hvort stía er óhrein eða blaut.  

 Loftgæði 
  góð léleg 
 Fjöldi stía/ MT* 
Jafnþrýstikerfi 9 9 
Vélknúið undirþrýstingskerfi 17 34 
Náttúruleg loftræsting 49 24 
   
Bitagólf 76 56 
Heilt gólf 0 9 
Óhrein stía 42 28 
Blaut stía 29 32 
   
Meðalvindhraði, m/sek 0,23 0,19 
staðalfrávik 0,24 0,22 
* MT = meðaltal   

4.1.4.2 Lofthraði, hitastig og hávaði í fjósum  

Meðallofthraði í stíu á búi var 0,2 (±0,2) m/sek. Fjöldi stía með 0 m/sek voru 55 (37%) en 

64 stíur (44%) voru með meira en 0,2 m/sek (10. mynd). Mesti mældi vindhraði í stíu var 

1,5 m/sek sem var stía með gripum í yngsta aldursflokki og í fjósi með jafnþrýstikerfi.  
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10. mynd. Vindhraði í stíum. Alls 146 stíur á 22 úttektarbúum.  
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Meðalhiti í stíu var 14,4±3,2°C og var nokkuð jafn á milli aldursflokka. Þá var 51 stía 

(35%) á 15 búum með umhverfishita yfir 15°C. Lægsti mældur hiti í stíu var 4,5°C (-3,5°C 

útihiti) hjá gripum sem tilheyrðu aldursflokki 3 en hæsti mældur hiti í stíu var 21,5°C 

(9,5°C útihiti) hjá gripum í aldursflokki 1. Meðal útihiti var 6,7±3,8°C. Marktæk jákvæð 

fylgni er á milli hitastigs inni og úti líkt og 11. mynd sýnir. 

y = 0,448x + 11,396
R2 = 0,38

r(22)= 0,62; p ≤0,01
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11. mynd. Samband inni og úti meðalhitastigs á 22 úttektarbúum 

Við úttekt var athugað veðurfar og var jörð þurr í 60% tilfella og himinn heiðskýr eða 

léttskýjaður í 47% tilvika. Dagsbirta yfir stíum var í 61% tilvika takmörkuð þar sem 

einungis einstaka dagsbirtutauma var að sjá á mjög afmörkuðu svæði. 107 stíur (73%) 

höfðu næturlýsingu en 26 stíur (á þremur búum) voru ekki með neina næturlýsingu. Önnur 

lýsing var ekki mæld eða metin.  

Loftræstikerfi eru mis hávaðasöm og verða gripir fyrir mismiklu áreiti vegna þeirra t.d. 

vegna staðsetningar stíunnar sem þeir eru í. Minnsti mældi hávaðinn var 55 dB en mesti 

hávaðinn mældist 89 dB. Meðalhávaði í fjósum með vélknúið loftræstikerfi var 66 dB. Við 

stíur með náttúrulega og þar með hljóðlausa loftræstingu, þar sem hvorki var skráður 

óvæntur né stöðugur hávaði, mældist hávaðinn 63 dB að meðaltali sem sýnir að hávaðinn í 

fjósum er að stórum hluta frá gripunum sjálfum. 44 stíur urðu fyrir óvæntum hávaða á 

meðan á úttektinni stóð, sem mátti rekja til gripana sjálfra. Þó var einnig hávaði af 

stjórntækjum t.d. mjaltaþjóni eða sogskiptum, sköfukerfi, kjarnfóðurbás eða dráttarvél. 

Stöðugur hávaði í loftræstingu, með mældan meðalhávaða yfir 65 dB (reglugerð 

438/2002), var skráður hjá 58% stía á átta búum. 
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4.1.4.3 Öryggisþættir varðandi eldvarnir fjósa 

Ekkert úttektarbúanna var með brunavarnarkerfi. Þegar skoðaðir voru gangvegir og 

neyðarútgangar voru 43% stía við breiðan gang og stórar dyr en hjá 30% stía voru gangar 

og dyr þröngar ef koma þyrfti til neyðarrýmingar. Við 18 stíur (12%) gat einn maður sinnt 

verki sínu við að færa gripi á milli eða opna stíur. Við 65 stíur (45%) þurfti fleiri en tvo 

menn við að færa til gripi eða opna stíur fram á gang.  

4.1.5 Sláturniðurstöður úttektarbúa 

Er skoðaðar voru sérstaklega innleggstölur úttektarbúanna fyrir árið 2007 kom í ljós mikill 

breytileiki á milli þeirra m.t.t. aldurs gripa, fallþunga, vaxtarhraða og fjölda gripa sem 

hvert bú sendir í slátrun. Fjöldi sláturgripa á búi var misjafn en hvert bú slátraði 25 gripum 

að meðaltali árið 2007, eða frá 11 gripum og upp í 91 grip. Úttektarbúin eru jafnan með 

hærri fallþunga og meiri vaxtarhraða heldur en önnur bú á Norður- og Austurlandi, líkt og 

sést á meðalgildum sem fylgja eftirfarandi myndum. Myndirnar eru tengdar með sama 

númeri á býli milli mynda.  

Meðalaldur ungneyta við slátrun á þessum 22 búum árið 2007 er sýndur á mynd 12, ásamt 

staðalfráviki hvers bús fyrir sig. Meðalaldur sláturgripa var 736 dagar en munurinn var 261 

dagur á milli búanna sem slátruðu að meðaltali elstu og yngstu gripunum.  
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12. mynd. Meðalaldur ungneyta við slátrun ásamt staðalfrávikum á úttektarbæjum 2007.  

Meðalfallþungi ungneyta af þessum 22 búum sem slátrað var árið 2007 er sýndur á 13. 

mynd. Meðalfallþungi búanna var 248 kg og var munurinn á milli þeirra búa sem gáfu 

mestan og minnstan fallþunga 162 kg. 
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13. mynd. Meðalfallþungi ungneyta ásamt staðalfrávikum sem var slátrað á úttektarbæjum árið 2007.  

Meðalvaxtarhraði ungneyta var mjög breytilegur eftir búum. Meðalvaxtarhraði allra gripa 

var 321 g fall/dag og var munurinn á milli búa sem sýnir mesta og minnsta vaxtarhraða 142 

g fall/dag. Breytileiki var nokkur innan búanna en þó mismikill eins og sést á 14. mynd.  
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14. mynd. Meðalvaxtarhraði ungneyta sem var slátrað á úttektarbæjunum 22 árið 2007. Einnig eru 
sýnd staðalfrávik sem er innan hvers bús fyrir sig. 

4.2. Vöxtur og föll ungneyta   

Teknar voru saman upplýsingar um vöxt, fallþunga og flokkun 1.404 ungneyta frá 141 búi. 

Vaxtarhraðinn var reiknaður útfrá fallþunga gripa og aldri við slátrun. Flokkun þessara 

falla er tekin saman í 20. töflu. Langflest föllin voru metin í sláturflokkinn UN1 A, eða 

73% en afgangurinn dreifist á aðra flokka. Þar sem dreifingin er svona ójöfn er ekki hægt 

að bera saman flokkun falla milli búa. Flokkun holdablendinga er sömuleiðis ójöfn og fáir 
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gripir í þessum þremur flokkum, einungis 8% af heildafjölda gripa og 72% af þeim fara í 

holdanautaflokk A.  

20. tafla. Sláturflokkun 1.404 gripa, meðalaldur og meðalfallþungi sláturflokka. 

Flokkur Fjöldi gripa Meðalaldur ± staðalfrávik Meðalfallþungi ± staðalfrávik 
UN1 úrval M+ 5 898 ± 68 278 ± 34  
UN1 úrval A 86 759 ± 116  291 ± 31  

UN1 úrval B 2 710 ± 236 238 ± 81  
UN1 M+ 136 737 ± 117  211 ± 36  
UN1 M 3 812 ± 73 177 ± 6  
UN1 A 1020 751 ± 119  238 ± 33  
UN1 B 39 813 ± 169  212 ± 25  
UN1 C 7 840 ± 158 231 ± 26  
    
Holdanaut A 76 791 ± 135  286 ± 55 
Holdanaut B 22 717 ± 113  261 ± 31 
Holdanaut C 8 738 ± 70 243 ± 56 

Meðalvaxtarhraði þessara gripa á búi var 306±65 g fall/dag, meðalfallþungi gripa á búi var 

242±41 kg en meðalaldur gripa á búi við slátrun var 755±122 dagar. Jákvætt samband er á 

milli meðalvaxtarhraða búa og meðalfallþunga búa (15. mynd) sem þýðir að bú sem leggja 

inn til slátrunar þyngstu gripina voru yfirleitt einnig búin sem náðu mesta vaxtarhraðanum 

úr gripunum. Hins vegar er neikvætt samband milli meðalvaxtarhraða og meðalaldurs gripa 

við slátrun (16. mynd), þ.e. bú sem eru með lágan meðalvaxtarhraða eru að slátra eldri 

gripum að meðaltali en bú sem ná miklum vaxtarhraða. Ekki fannst marktækt samband 

milli meðalaldurs og meðalfallþunga gripa (17. mynd).  
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y = -0,0015x2 + 1,7918x - 38,983

R2 = 0,41
F(141)= 96,08; p≤0,001

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Meðalfallþungi gripa á búi, kg

M
eð

al
vö

xt
u
r 

g
ri

p
a 

á 
b
ú
i, 

g
 f
al

l/d
ag

 
15. mynd. Samband meðalvaxtarhraða og meðalfallþunga 1.404 gripa við slátrun á 141 búi. Skýringar-
hlutfall annarrar gráðu aðhvarfslínu er sýnd.  

y = -0,0002x2 - 0,058x + 445,42

R2 = 0,43
F(141)= 101,84; p≤0,001
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16. mynd. Samband meðalvaxtarhraða og meðalaldur 1.404 gripa við slátrun frá 141 búi. Skýringar-
hlutfall annarrar gráðu aðhvarfslínu er sýnd.  



 

36 

y = -0,0004x2 + 0,7159x - 50,293

R2 = 0,07
F(141)= 2,91; p = 0,09
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17. mynd. Samband meðalfallþunga og meðalaldur 1.404 gripa við slátrun á 141 búi. Skýringarhlutfall 
annarrar gráðu aðhvarfslínu er sýnd. 

Marktækur munur var á meðalaldri sláturgripa á milli búa en eins og fyrr hefur komið fram 

ræðst meðalvaxtarhraði mikið af aldri gripa við slátrun, óháð aðbúnaði og fóðrun. Því var 

mikilvægt að leiðrétta fyrir aldri til þess að búin væru samanburðarhæf þegar skoðað var 

munur á vaxtarhraða og fallþunga gripa á milli búa. Leiðréttingin var miðuð við 730 daga 

aldur við slátrun. Tafla 21 sýnir áætluð og skoðuð gildi, þar sem áætluð gildi sýna reiknuð 

gildi ef dreifing gagnana væri normaldreifð. Ef skoðuð gildi falla að áætluðum gildum þá 

er gögnin nomaldreifð. Dreifing gagnana er meiri fyrir vöxt gripa heldur en fallþunga, þar 

sem staðalfrávikið er hærra, sem segir að breytileikinn er meiri.  

Hlutfallsmörk leiðrétts fallþunga og leiðrétts vaxtarhraða gripa er líka sýnd í 21. töflu. Efri 

og neðri hlutfallsmörk (Quantiles) sýna hvar 50% gagnana liggja innan miðju 

gagnasafnsins. Spönn fyrir vaxtarhraða er 80 g fall/dag og fyrir fallþunga 38 kg, milli efri 

og neðri hlutfallsmarka, þ.e. milli Q3 og Q1 s.br. 21. töflu. Útlagar, þ.e. gildi fyrir ofan Q3 

og neðan Q1, sýna jaðargildi á fallþungi og vaxtarhraði gripa við 730 daga aldur. Mynd 18 

og 19 sýnir myndrænt þann mun sem er á fallþunga gripa annars vegar og hins vegar 

vaxtarhraða gripa, á milli búa sem stafar m.a. af breytilegum aðbúnaði og fóðrun 

jafngamalla gripa.   
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21. tafla. Hlutfallsmörk dreifingar á meðalfallþunga og meðalvexti gripa á 141 búi leiðrétt miðað við 
730 daga aldur við slátrun. Áætluð gildi eru reiknuð gildi miðað við ef gögn væru normaldreifð. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18. mynd. Dreifing meðalfallþunga (kg) gripa við reiknaðan 730 daga aldur á 141 búi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. mynd. Dreifing á meðalvaxtarhraða (g fall/dag) gripa við reiknaðan 730 daga aldur á 141 búi. 

Hlutfallmörk, % 

 Hlutfallsmörk fyrir 
fallþunga (730), kg 

Hlutfallsmörk fyrir 
vöxt (730), g fall/dag 

 skoðuð áætluð skoðuð áætluð 

99  299 307 421 429 
95  286 286 394 393 
90  277 274 372 375 
75 Q3 253 256 346 343 
50 Miðgildi 237 235 309 308 
25 Q1 214 214 266 273 
10  195 195 243 241 
5  186 184 229 222 
1  158 162 209 187 

Meðaltal  235  308  
Staðalfrávik  31  52  
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5. Umræður  

5.1. Aðbúnaður nautgripa til kjötframleiðslu  

Í reglugerð nr. 438/2002 eru settar fram lágmarkskröfur sem gerðar eru, varðandi aðbúnað 

nautgripa á Íslandi. Reglugerðin er málamiðlun um aðbúnað nautgripa milli fagaðila og 

framleiðenda, til að hægt sé að veita framleiðsluleyfi. Kjöraðbúnaður, eins og hann er 

skilgreindur hér, er því sá aðbúnaður sem fullnægir kröfum reglugerðarinnar.  

Niðurstöður sýna að það er mikill breytileiki á aðbúnaði gripa, milli og jafnvel innan búa, 

þótt velferð og þrif gripa sé í heildina ásættanlegt. Þegar spurt er hvort aðbúnaður og 

aðstæður bænda, fyrir uppeldi nautgripa til kjötframleiðslu sé ábótavant miðað við 

kjöraðbúnað, þá er svarið ekki einfalt já eða nei. Skoðaðir voru fimm þættir aðbúnaðar-

reglugerðar og hvernig úttektarbúin voru að uppfylla kröfurnar (22. tafla). Þessir fimm 

þættir voru vaxtarrými gripa, aðgengi að gróffóðri, aðgengi að brynningu, hámarks hitastig 

og hávaði hjá gripum í stíu. Ekkert búanna stóðst kröfurnar fullkomlega. 

22. tafla. Hlutfall af heildarfjölda (%) stía á búi sem samræmast viðmið aðbúnaðarreglugerðar nr. 
438/2002.  

Býli nr. vaxtarrými 
aðgengi að 
gróffóðri 

aðgengi að 
brynning hiti hávaði 

1 64 100 71 7 43 
2 33 100 33 67 83 
3 33 100 83 33 100 
4 100 100 100 50 50 
5 100 100 50 25 25 
6 100 92 31 85 54 
7 100 100 75 100 0 
8 20 100 80 0 100 
9 17 100 17 33 100 
10 100 100 25 75 50 
11 73 100 73 100 47 
12 100 100 100 100 67 
13 45 100 82 82 82 
14 20 100 0 80 40 
15 67 100 50 100 33 
16 82 100 27 100 82 
17 60 100 60 0 20 
18 75 100 100 100 75 
19 0 100 50 25 100 
20 13 100 38 88 13 
21 80 100 60 100 40 
22 40 100 20 20 80 

Meðaltal 60 99 54 65 58 
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5.1.1 Nærumhverfi gripa 

Niðurstöður sýna að bændur ala gripi sína nær eingöngu í stíum (99%) á bitagólfi (92%), 

þar með hafa gripir meira frjálsræði í hreyfingum og atferli en ef þeir væru bundnir á 

básum (Gjestang & Berg, 1975). Í skýrslu Evrópusambandsins, um velferð gripa, kemur 

fram að bitagólf sé ekki viðeigandi undirlag til legu fyrir gripi og því hafi verið gripið til 

þess erlendis, að hluti stíu er breytt í sér legusvæði eða að bitar í gólfi hafi verið 

gúmmíklæddir til að auka þægindi gripa, þar sem aukin þægindi leiða til aukinna afurða 

(Le Neindre (ritstj.), 2001). Niðurstöður þessarar úttektar sýna að einungis 16% stía (18% 

gripa) eru með sér legurými.  

Þegar athugað var hlutfall stía með sérlegurými af heildarfjölda stía á búi og 

ánægjueinkunn bónda á legurými gripa þá var ekki marktæk fylgni (r(22)= 0,30; p= 0,17) 

milli þessara þátta. Marktækt samband fannst á milli ánægjueinkunn bónda á rými gripa og 

meðalvaxtarrými gripa á búi (20. mynd), sem gefur í skyn að bændur meta hversu ánægjir 

þeir eru með vaxtarrými gripa m.a. útfrá stíustærð og gripafjölda í stíu.  

y = 0,0233x2 + 0,102x + 4,0879
R2 = 0,2083

F(22)= 5,16; p ≤0,05
0
1
2
3
4
5
6
7

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Meðalvaxtarrými gripa á búi, m2/grip

E
in

ku
n
n

 
20. mynd. Samband ánægjueinkunnar bónda og meðalvaxtarrými gripa á búi. 

5.1.2 Fóðrun og fóðrunaraðstaða  

Þegar fóðrun gripa er skoðuð hafa þeir stöðugt aðgengi að gróffóðri í flestum tilvika, sem 

er góð niðurstaða m.t.t. niðurstaðna rannsókna, hjá Buchter o.fl. (1983), um að gróffóðurát 

gripa að vild, gefur betri heildarvöxt gripa.  

Aðgengi gripa að bætiefnasteini var ekki mikil í þessari úttekt (12. tafla). 16 af 22 búum 

sendu gróffóður til fóðurefnagreininga. Þessar greiningar auðvelda mat bænda á hvort 

nautgripir þurfi bætiefnasteina sem viðbót, til að uppfylla 5. grein aðbúnaðarreglugerðar-

innar. Skýringin á lítilli notkun bætiefna gæti því verið nægs innihalds steinefna og 
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vítamína í fóðri (gróf- og kjarnfóður). Tæplega helmingshlutfall gripa fær kjarnfóður annað 

hvort í upphafi vaxtarskeiðs eða í lokaeldi (11. tafla). Einungis fimm býli gefa gripum 

sínum viðbótarfóður allan uppeldistíma, þá aðallega í formi byggs á tímabilinu á milli 

mjólkurskeiðs og lokaeldis. Heimaræktað bygg er með annað næringargildi en kjarnfóður 

enda kjarnfóður bætt steinefnum og vítamínum, sem gæti vantað í byggið (Hólmgeir 

Björnsson, Jóhannes Sveinbjörnsson & Jónatan Hermannsson, 2002).  

Brynningu gripa er ábótavant á rúmlega helmingi bæjanna að meðaltali, miðað við 22. 

töflu. Rétt og gott aðgengi að brynningu er grundvallaratriði, enda vatn lífsnauðsynlegt 

fyrir gripi. Ástæða þess að brynning gripa er að hluta til ábótavant, gæti verið mikil notkun 

sogventla (14. tafla). Þetta er handhæg lausn fyrir bóndann til að halda vatni ávalt hreinu, 

þar sem ekki setjast mikil óhreinindi á sogventlana. Ókostirnir eru aftur á móti að sumir 

gripir geta ekki lært á þá eða eiga í erfiðleikum við að drekka úr þeim, enda mælir 

alþjóðlegur vinnuhópur ekki með notkun sogventla fyrir nautgripi (Chytil (ritstj.), 2004). 

Bændasamtök Íslands (2006) mæla þó með að eingöngu er notaður bitventill fyrir 

nautgripi, vegna þrýstings góms á ventil. 

5.1.3 Fjærumhverfi gripa 

Athygli vekur að rétt helmingur stía flokkast með góð loftgæði (19. tafla) þrátt fyrir að 

hvergi hafi verið að blanda í eða losa úr haughúsi. Lilleng (1987) mælir með að rjúfa ekki 

efstu skánina til að hindra beinan aðgang gastegunda upp í griparýmið úr haughúsinu, þurfi 

að hræra á meðan gripir eru í fjósinu. Niðurstöður sýna að gæði lofts er að meðaltali betra 

en loftgæði básafjósa, en örlítið lakara en lausagöngufjósa, samkvæmt úttekt Axel 

Kárasonar (2008). Samræmi er í niðurstöðum þessa verkefnis og úttektar Axels, þar sem 

almennt er betri loftgæði (19. tafla) í fjósum með náttúrulega loftræstingu. Lágt hlutfall stía 

er með ásættanlegan lofthraða fyrir gripi (10. mynd). Þetta er ábótavant í fjósum, þar sem 

jafnt loftstreymi (0,1-0,2 m/sek) er æskilegt fyrir varmaframleiðslu gripsins til að blandast 

andrúmsloftinu (Chytil (ritstj.), 2004).  

Meðalhitastig hjá gripum í þessari úttekt var almennt hærra og spannaði stærra bil milli 

lægsta og hæsta gildis heldur en í úttekt Axels Kárasonar (2008) og Torfa Jóhannessonar 

(1993) (sjá 23. töflu). Möguleg skýring er mikill breytileiki á milli stía, sem og fleiri 

mælingar í þessari úttekt en hinum. Hugsanlegur mismunur í veðurfari milli úttekta getur 

einnig haft áhrif, því niðurstöður sýna að hitastig inni og úti fylgist að (11. mynd). Þegar 

borið er saman meðalloftgæði og meðallofthita milli þessa verkefnis og úttektar Axels 
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(þegar loftgæði eru metin en ekki mæld) er samræmi í niðurstöðum, sem sýna að loftgæði 

eru í íslenskum fjósum eru einungis sæmileg þótt meðalhitastig sé ekki hið sama milli 

úttekta. Er þetta andstætt niðurstöðum Zhangs o.fl. (2005) sem segir lægra hitastig gefi 

betri loftgæði. Það sem er ábótavant í þessu verkefni er að loftgæði voru ekki mæld og því 

ekki hægt að mynda beint samspil milli lofthita og loftgæða líkt og rannsóknir Zhangs o.fl. 

(2005).  

23. tafla. Samanburður á meðalhita, lægsta og hæsta hitastig milli þriggja úttekta, þ.e. þessi úttekt 
(ALS 2010), úttekt Axels Kárasonar (2008) (AK 2008) og Torfa Jóhannessonar (1993) (TJ 1993). 

  ALS (2010) AK (2008)* AK (2008)** TJ (1993) 
Meðalhiti, °C 14,4 11,5 7,3 13,4 
Lægsta hiti, °C 4,5 6,0 4,0 5,5 
Hæsta hiti, °C 21,5 18,0 12,0 16,0 
* Básafjós     
** Lausagöngufjós     

Annmarki í framkvæmd verkefnisins var m.a. að ekki var mæld lýsing hjá gripum heldur 

var hún metin. Niðurstöður sýna að takmörkuð dagsbirta var í fjósum, sem er í samræmi 

við niðurstöður úttektar Torfa Jóhannessonar (1993), þar sem almenn lýsing er ábótavant. 

Mikill breytileiki á lýsingu kann þó að vera í fjósum, líkt og Axel Kárason (2008) og Torfi 

Jóhannesson (1993) komust að. 

Þar sem undirþrýstingskerfi er algengast loftræstikerfið í fjósum, þarf að huga að því að 

botnstanda ekki hávaðasamar loftræstiviftur, til að uppfylla skilyrði loftumskipta (Tjörvi 

Bjarnason & Matthías Eggertsson (ritstj.), 2008). Rúmlega helmingur stía (22. tafla) stóð-

ust kröfur reglugerðar (nr. 438/2002), á hávaða hjá gripum sem er lágt hlutfall. Hávaði 

veldur gripum aukinn hjartslátt og minni hvíld vegna aukins óróleika (Waynert o.fl., 1999).  

5.1.4 Aðbúnaður og vöxtur miðað við aðbúnaðarreglugerð 

Þótt ekki er hægt að bera saman einstaka aðbúnaðarþætti úttektargripa og sláturupplýsingar 

bús með beinum hætti, þá bendir samanburður á sláturupplýsingum bús og hlutfall 

uppfylltrar kröfu aðbúnaðarreglugerðar (nr. 438/2002) (22. tafla) til þess, að því hærra 

hlutfall sem aðbúnaður á búi uppfyllir kröfur reglugerðar, því meiri er vaxtarhraði gripa á 

viðkomandi búi. Þegar skoðað var sérstaklega hlutfall stía á búi, sem stóðust viðmið 

aðbúnaðarreglugerðar um vaxtarrými gripa og meðalvaxtarhraða gripa á búi, leiðrétt miðað 

við 730 daga aldur við slátrun (21. mynd), þá samræmdist það erlendum rannsóknar-

niðurstöðum, sem sýna að þrengsli gripa í stíum dragi úr vaxtarhraða þeirra (Andersen 
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o.fl., 1997; Hindhede o.fl.,1996; Andersen & Ingvartsen, 1991; Madsen o.fl., 1987; 

Morrisons, Lofgreen & Prokop, 1981). 

y = -0,0124x2 + 2,1847x + 248,38

R2 = 0,41
F(22)= 10,85; p ≤0,01
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21. mynd. Vaxtarhraði sláturgripa á úttektarbúum miðað við reiknaðan 730 daga aldur, sem fall af 
hlutfalli stía á búi með viðeigandi vaxtarrými, miðað við aðbúnaðarreglugerð. Skýringarhlutfall 
annarrar gráðu aðhvarfslínu er sýnd. 

Brynning gripa er ábótavön, miðað við 22. töflu, en ekki finnast tengsl milli hlutfall stía 

sem uppfylla viðmið reglugerðar varðandi brynningu gripa og vaxtarhraða gripa á búi 

miðað við 730 daga aldur, líkt og sjá má á 22. mynd.  

y = -0,0171x2 + 2,464x + 251,38

R2 = 0,25
F(22)= 3,48; p= 0,08
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22. mynd. Vaxtarhraði sláturgripa á úttektarbúum miðað við reiknaðan 730 daga aldur, sem fall af 
hlutfalli stía á búi með viðeigandi brynningu, miðað við aðbúnaðarreglugerð. Skýringarhlutfall 
annarrar gráðu aðhvarfslínu er sýnd. 

5.2. Vöxtur nautgripa til kjötframleiðslu -  samanburður við eldri rannsóknir 

Við samanburð á niðurstöðum eldri rannsókna hér á landi (2. tafla) við niðurstöðum þessa 

verkefnis (16. mynd), kemur í ljós að meðalaldur gripa við slátrun í eldri rannsóknum 

(595±105 dagar) er lægri heldur en meðalaldur gripa í þessu verkefni (755±122 dagar). 
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Þrátt fyrir að aldur gripa sé lægri í eldri rannsóknum, þá eru bændur í dag að ná að jafnaði 

betri vaxtarhraða heldur en eldri rannsóknir sýna (23. mynd). Líklegasta skýringin á því er, 

að gripir eru með hærra fóðrunarstig, þ.e. gripir fóðraðir meira umfram viðhaldsþarfir, hjá 

bændum núna heldur en gripir í rannsóknum. Annað sem gæti haft áhrif á þennan mun á 

vaxtarhraða gripa, er breytilegur aðbúnaður gripa milli rannsókna og úttektar.  
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23. mynd. Meðalsamband vaxtarhraða og aldur gripa við slátrun hjá bændum í þessu verkefni og 
samanborið við eldri rannsóknir hér á landi.   

Samanburður á úttekt Guðmundar Steindórssonar (1996) og þessari úttekt sýnir að íslensk 

naut í dag eru með meiri meðalvaxtarhraða en gripir fyrir u.þ.b. 14 árum (306 g fall/dag vs 

264 g fall/dag). Breytingar á þessu tímabili, sem valda þessum auknum vaxtarhraða, eru 

nokkrar, t.d. er munur á flokkun falla og aðbúnaður og fóðrun hefur breyst milli úttekta. 

Verður það skoðað nánar hér.  

Þegar horft er til breytingar á aðbúnaði og fóðri frá fyrri úttekt, þá er mikil bragabót að sjá 

að í dag eru gripir almennt aldir í stíum en ekki á básum. Innan við eitt prósent gripa voru 

aldir á básum í þessari könnun en 18% í könnun Guðmundar Steindórssonar (1996), enda 

bannað að ala gripi á básum í dag (reglugerð nr. 438/2002). Viðhorf og áherslur bænda í 

fóðrun nautgripa til kjöteldis hafi færst úr því að vera gróffóðurgjöf með „góðu“ kýrheyi 

og með litlu magni viðbótarfóðurs (extensive feeding) yfir í að vera fóðrun gripa með 

„lakari“ kýrheyi og meira magni viðbótarfóðurs (intensive feeding). Tafla 24 sýnir mun á 

fóðurgjöf viðbótafóðurs milli úttekta. Fóðrunarstig hefur hækkað sem sýnir sig með eldri 

gripum er slátrað síðar nú en áður, þ.e. munar um 20 dögum að jafnaði, og eru samt með 

meiri vaxtarhraða.  
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24. tafla. Samanburður á viðbótarfóðrun gripa miðað við núverandi athugun (ALS 2010) og könnun 
Guðmundar Steindórssonar (1996).  

 Hlutfall gripa, % 
Gjafatími viðbótarfóðurs GS (1996) ALS (2010) 
Aldrei  38 6 
Upphafseldi (U) 20 83 
Lokaeldi (L) 11 93 
Bæði U og L 30 81 

Samkvæmt 25. töflu, eru bændur að ala gripi sem flokkast betur og eru feitari nú heldur en 

fyrir 14 árum, þ.e. um 10% gripa flokkast í fitulitla sláturflokka (M og M+) nú en um 38% 

í könnun Guðmundar Steindórssonar (1996). Styður þetta einnig þá ályktun að gripir eru 

betur fóðraðir nú en áður. Hafa ber þó í huga að hugsanlega hafi orðið breytingar á 

markaðsaðstæðum, sem hefðu áhrif á áherslur í eldi gripa hjá bændum, þó það hafi ekki 

verið tekið fyrir í þessari ritgerð.  

25. tafla. Flokkun ungnautafalla og hlutfallsleg skipting gripa á flokka 2007 og 1996 

Flokkur Fjöldi gripa ´07 Skipting gripa '07, % Skipting gripa '96, % 
UN1 úrval M+ 5 0,4 0,8 
UN1 úrval A 86 6,1 1,9 
UN1 úrval B 2 0,1 0,0 
UN1 M+ 136 9,7 0,0 
UN1 M 3 0,2 37,7 
UN1 A 1.020 72,6 34,3 
UN1 B 39 2,8 7,5 
UN1 C 7 0,5 3,0 
UN2 M, A og B 0 0,0 14,7 
Holdanaut A 76 5,4  
Holdanaut B 22 1,6  
Holdanaut C 8 0,6   

Við þennan samanburð má álykta að aðbúnaður og fóðrunarstig hefur yfirleitt aukist til 

muna á tímabilinu á milli úttektanna sem skilar sér í betri afurðum gripa. Styður þetta 

niðurstöður um að áhrifaþættir á vöxt gripa eru margþættir, t.d. aldur, aðbúnaður og fóðrun 

gripa.  
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6. Ályktanir  

Árið 2004 gaf vinnuhópur CIGR (International Commision of Agricultural and Biosystems 

Engineering) út skýrslu, þar sem hópurinn tók saman tillögur að hönnun fjósa fyrir 

nautgripi til kjötframleiðslu. Gefur þessi skýrsla gott yfirlit yfir kjöraðbúnað ásamt skýrslu 

starfshóps Evrópusambandsins, sem fer nánar út í aðbúnað gripa m.t.t. atferli og vellíðan 

nautgripa til kjötframleiðslu. Almennar úrbætur fyrir bændur væri að staðfæra þessar 

alþjóðlegar skýrslur miðað við íslenskar aðstæður og rannsóknir, svo að aðbúnaðarstefna 

framleiðslugreinarinnar miðaðist ekki einungis við kjöraðbúnað (líkt og hann er 

skilgreindur í þessu verkefni) sem miðað að lágmarksviðmiðunum heldur kjöraðbúnað og 

fóðrun, sem miðar að því að gefa bændum háleitari markmið til að byggja framlegð sína á.  

Almennt mætti laga mikinn aðbúnað hjá bændum með einföldum aðgerðum. 

Gerðar eru tvær megin tillögur að úrbótum, sem bændur gætu sjálfir gert. Fyrst og fremst 

er að hækka hlutfall stía með sér legurými eða breyta gólfgerð, t.d. hálmstíur eða stíur með 

gúmmíklædda bita. Breyting stía úr hefðbundum stíum yfir í stíur með sér legurými, s.s. 

legusvæði eða legubása, myndi auka vaxtarrými gripa, þar sem legurýmisstíurnar eru stærri 

en þær hefðbundnu. Önnur tillaga að úrbótum fyrir bændur, er að tryggja að allir gripir fái 

nægt vatn úr sogventlunum og brynningarskálum, með því að viðhalda góðu vatnsrennsli 

og þrífa brynninguna. Vegna mikilla aukningar í notkun sogventla fyrir nautgripi, væri 

áhugavert að rannsaka drykkjartíma og drykkjarmagn nautgripa sem nota sogventla, fyrst 

og fremst til að útiloka hugsanlega vatnsvöntun hjá gripum sem nota þessa 

brynningaraðferð. Aðrar smávægilegar úrbætur myndu líka skila sér í aukinni velferð 

gripa. Þessar úrbætur væru t.d. að laga loftræstingu og hávaðavalda í fjósum. 

Vandaverk er að halda góðum aðbúnaði og ásættanlegum vexti nautgripa til kjöt-

framleiðslu. Bændur miða að því að fá sem mest fyrir hvern grip, á hagkvæmastan hátt og 

vilja sem mesta framlegð af rekstrinum. Við breytingar og viðhald á aðstöðu og aðbúnaði 

gripa, t.d. við umbætur miðað við tillögur að ofan, þarf að huga að því að kostnaðurinn sé 

ekki of mikill til þess að ábatinn verði sem mestur.  

Stærsti einstaki kostnaðarliðurinn við eldið er gróffóðrið, sem hægt er að reikna út frá 

gögnum í búreikningum og forðagæsluskýrslum. Fóðurnýting gripa ætti því að skipta 

bóndann máli. Þótt fyrri rannsóknir sýni að holdablendingar eru með betri fóðurnýtingu en 

alíslenskir gripir, þá eru gripir af alíslensku kyni ráðandi í kjötframleiðslu. Framleiðsla á 
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nauta- og nautgripakjöti er að mestu hliðarbúgrein við mjólkurframleiðslu sem skýrir að 

bændur vilja frekar sæða með íslendingum frekar en holdablendingum, vegna mikilla 

verðmæta í þeim kvígum sem fæðast. Fræðimenn framtíðarinnar gætu kannað ætterni aftur 

í tímann til að skoða hvort um sé að ræða einhverja ættarlínu innan íslenska kúastofnsins, 

sem gefur betri kjötframleiðslugripi en aðrar. Hægt væri að bera saman vaxtarhraða föður 

og afkvæma eða gera afkvæmarannsókn. Þá væri hægt að leggja áherslu á að gera 

framleiðsluáætlanir miðað við hvern grip og áætla kjörsláturstærð gripsins út frá því.  

Með nýju viðmiði um kjöraðbúnað og kjörsláturstærð mætti því álykta að bændur myndu 

nýta vaxtargetu gripa sinna best.  
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8. Viðaukar 

8.1. Viðauki I -Úttektareyðublöð:  

 

Bæjarheiti:__________________

Fjöldi gripa: _____

Hús nr.
Stía nr . / 
bás nr. Einstakl. Nr

Aldur skv . 
bónda (mán) 

eða 
Fæð.dag/ár

Ræktunar-
kyn 

Ís, Li, AA, Ga, 
xBL

Tegund
1 = naut
2 = kvíga

3 = uxi

Aðkeypt 
0 = Nei

Já = Hvar?

Hyrntur 
gripur 
0 = nei
1 = já

2 = hníflótt

Dags.______________
Einstaklingsupplýsingar

U
pp

lý
si

ng
ar

 u
m

 g
ri

pi

 



 

56 

Bæjarheiti:__________________
Hús nr. ____________________ Úttekt í fjósi

Flokksheiti Þáttarheiti

1 1 Básar Nei Já Fjöldi: _________
1.1 ~hve lengi: ________________ mán
2 Stíur Nei Já

2.1 ~ með legusvæði sv bás Fjöldi: _________
legusvæði-undirlag dýn mot stey hálm Annað: __________________

2.2 ~ með bursta/klóru Nei Já Fjöldi: _________
3 Útigangur Nei Já

3.1 ~ hve lengi: ________________ mán
3.2 ~ með skjóli Vegg Skem Nátt Annað ______________________
3.3 ~ beitiland: Tún Hagi Afr. Annað ______________________
3.4 ~ hagastærð: __________ ha
3.5 ~ gripafjöldi í haga __________ stk

Matsskali (sjá skýr.) 1 2 3 4

2 1 Slétt gólf
2 Bita gólf

2.1 ~ breidd bita ________ mm
2.2 ~ rifubreidd ________ mm
3 Tað gólf Nei Já
4 Undirburður
5 Hrjúfleiki gólfs

3 1 Flór aftan við
1.1 ~ tegund flórs Rifubr: _____ cm Bitabr: ______ cm
2 Hlandristar í básum Nei Já

2.1 ~ tegund hlandrista

4 1 Framhlið
1.1 ~fjarlægð upp á fóðurgang _________ mm
1.2 ~fjarlægð ofan við boga í þverslá ___________ mm
1.3 ~ nudd á grindum
2 Milligerð

2.1 ~rifubreidd: ___________ mm 
2.2 ~nudd á millig./vegg.

5 1 Rými gripa ______ x ______ m ______ x ______ m  (flór)
______ x ______ m  

2 Fjöldi gripa í stíu _________ gripir ( ef líka bás eða legusv. )
4 Frávik frá þunga annarra í stíu ? ________________________________________

1 Vöxtur klaufa (fjöldi gripa í hverjum flokki)
1.2 Hreinleiki 
fætur (fjöldi gripa í hverjum flokki)
1.3 Hreinleiki  nári / læri (fjöldi gripa í hverjum flokki)

6 2 Stía/Bás
2.1 ~ Horn
2.2 ~ Gólf - Skítur
2.3 ~ Gólf - Bleyta
3 Legusvæði
4 Innréttinga

Dags.______________
Hópur/stía nr. _______________

Bá
sa

r
In

nr
ét

tin
ga

r

Vaxtarrými 
gripa

H
re

in
le
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i

N
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m
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fi 
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a

Athugasemdir

G
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fg
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ð
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Bæjarheiti:__________________
Hús nr. ____________________ Úttekt í fjósi

Flokksheiti Þáttarheiti

7 1 Stö. aðgengi að vatni Nei Já Hvernig vatnað: __________________
1.1 ~Fjöldi brynningardalla?________ þar af virkir _________
2 Gerð vatnsdalla ker skál níp læk

2.1 ~ vatnsrennsli ekki lítið mikið
2.2 ~ Hreinleiki dalla
2.3 ~ hæð vatnsdalla _________ m lengd _______ m breidd ________ m 
2.4 ~ Staðsetn. vatnsdalla Vegg Horn Utan Innan       Annað __________________
3 Átpláss Fjöldi ____________

3.1 ~ breidd f. Grip ________ m og/eða heildarbreidd __________ m 
3.2 ~ breidd f. Háls ________ m 
3.3 ~ trappa framan við Nei Já  ______ * ______ m 
3.4 ~ hæð jötukants (að tröppu)  ________ m (innan) ______ m (utan hjá fóðurg)
4 Aðgengi að bætiefnum Nei Já

4.1 ~ sleikja gripir f.gang Nei Já
5 Aðgengi að gr.fóðri stö lotu
6 Aðgengi að kjf. stö lotu

8 1 Loftið inn í húsunum
2 Loftræstikerfi

2.1 ~ Max vindhraði hjá gripum ___________ m/sek
3 Veðuraðstæður

3.1 ~ Úrkoma
3.2 ~ Skýjafar
3.3 ~ Vindur
3.4 ~ Hitastig Inni: ________ °C Úti: _________ °C

9 1 Dagsbirta
2 Næturlýsing Nei Já Hvernig? _______________________

10 1 Óvæntur hávaði Nei Já
2 Stöðugur hávaði Nei Já  Max Db hjá gripum: __________ Db 

11 1 Aðstaða til þrifa Nei Já
2 Hlað við útihús
3 Neyðarrýming

3.1 ~ um dyr
3.2 ~ um ganga
4 Brunavarnarkerfi Nei Já
5 Smitgát Nei Já
6 Meðferðarleiki gripa
7 Aðgengi sláturbíls 
8 Önnur dýr í sama rými Nei Já 

U
m

hv
er

fi

Dags.______________
Hópur/stía nr. _______________

Va
tn

 o
g 

fó
ðr

un
ar

að
st

að
a

Lo
ft

ræ
st

in
g

Lýsing

Hljóðmengun
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8.2. Viðauki II – Skýringarblöð  

Skýringablöð með upplýsingar fyrir ófyrirframskráða reiti á eyðublöðum 

 

Flokksnúmer 1 2 3 4
Flokksheiti

2 Slétt gólf Gúmmímotta Steypt Asphalt

Bita gólf Tré Steypt 
Steypt með gúmmí 

rimlum Járnrimlar
Undirburður Sag Hálmur Annað

Hrjúfleiki gólfs
(fæti stungið ca. 80 
cm fyrir innan 
jötugrind)

mjög stammt gólf, 
gripir fara greinilega 
varlega, mjög erfitt 
að renna til stígvéli

stammt gólf án þess að 
gripir labbi óeðlilega, 
viðnám við að renna 

stígvéli 

hált gólf án þess að 
gripir labbi óeðlilega, 
lítillegt viðnám við að 

renna stígvéli

mjög hált gólf, gripir 
fara greinilega varlega, 

stígvél rennur vel til

3 Flór aftan við Bitar Sléttur flór
~ tegund flórs Tré Steypt Járn
~ tegund 
hlandrista Tré Steypt Járn

4

Framhlið Bogagrindur Lásagrindur Skágrindur

Beinar grindur
1 Lágréttar
2 Lóðréttar

~nudd á grind
(glansandi bletti r 
eða samansöfnuð 
húðfita og hár á 
álagsblettum) ekkert einstöku stað mikið nudd
Milligerð Þétt, aflokuð með rifum

~ nudd á millig. 
/ vegg
(glansandi bletti r 
eða samansöfnuð 
húðfita og hár á 
álagsblettum) ekkert einstöku stað mikið nudd

Skýringar á matsstuðlum á úttektarblaði
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Flokksnúmer 1 2 3 4
Flokksheiti

6

Vöxtur klaufa
Hár hæll

mjög slitin tá Eðlilegar klaufir

framvaxnar klaufir en þó 
ekki ofvaxnar þannig að 
gripurinn gangi mjög 
vitlaust

Ofvaxnar klaufir
(tá jafnvel farin að vinda upp 

á sig)

~ Fætur
lítill sem enginn 
skítur einstaka blettir

áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg

miklar skellur, sem ná 
upp legginn

~ Nári og Læri hrein læri og nári einstaka blettir

áberandi skellur, þó 
með hár sjáanleg

miklar, þekjandi 
skítaskellur

7

~ Horn hreint í hornum
einstaka skítur í 

hornum, ekki þekjandi

skítur í hornum, 
skíturinn uppsafnaður 
en í einfaldu þekjulagi

Skítugt í hornum á stíu 
eða bás, skíturinn er 
mjög uppsafnaður, 
áberandi í hrúgum

~ Gólf - Skítur hreint gólf

gólf er ekki með þekandi 
lagi af skít en er með 
slikju og rifur (ef þær 

eru) eru óstíflaðar

gólf þekjandi þunnu lagi 
af skít en rifur (ef þær 

eru) sjást

gólf þekjandi skít og 
rifur (ef þær eru) sjást 

lítillega/ekki

~ Gólf - Bleyta þurr
Greinilegur raki en ekki 

pollamyndandi

Einstaka pollar en ekki 
þekjandi bleyta yfir 

gólfið Blaut

Legusvæði þurr og hrein

einstaka skítablettir, 
jafnvel eitthvað áfast, 

gamalt

skítur á legusvæði 
áberandi en þó ekki 

þekjandi, jafnvel blautt

skítalag þekjandi yfir 
svæðið, svaðkennt á 

taði, jafnvel mjög blautt

Innréttingar hreint

rykhimna yfir 
innréttingum

þykkt lag ryks og 
eitthvað af heyi 

mjög þykkt lag af ryki og 
drullu, heytaumar um 

mest allt

Skýringar á matsstuðlum á úttektarblaði
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Flokksnúmer 1 2 3 4
Flokksheiti

8
Gerð vatnsdalla Vatnsker Vatnsskálar Sognípplar Lækur

~ vatns-rennsli ekkert rennsli
lítið rennsli, vatnsdallur 

fyllist hægt
gott kröftugt rennsli, 

vatnsdallur fyllist hratt

~ Hreinleiki 
dalla

fjöldi hreinna 
vatnsdalla, gæti 

verið lítiðlegt ferskt 
fóður, vatn tært 

fjöldi vatnsdalla með 
skítaskán sem ekki 
smitar vatnið. Vatn 

hreint

fjöldi skítugra 
vatnsdalla, vatnið 

óhreint og dallur mjög 
skítugur

staðsetning  
vatnsdalla við vegg

út í horni (við vegg eða 
við milligerð)

Utan við milligerð, snýr 
út að fóðurgangi

Innan við milligerð, snýr 
inn að svæði gripana

Aðgengi að 
fóðri

stöðugt aðgengi að 
fóðri fyrir gripina 

(ca. 20 klst)

Lotukennt t.d. Þegar 
gefið er tvisvar á dag og 

gripir klára vel á milli 
gjafa

9

Loftið inn í 
húsunum
(lyktarskyn) létt, lyktarlaust loft

loft með útihúsailm sem 
ekki er áberandi

þungt loft en ekki þessi 
áberandi sterka 
ammoníak-lykt

Þungt loft, sterk lykt 
þegar labbað er inn í 
útihúsin þá svíður í 

augun og er greinilega 
mikil ammoníak-lykt

Loftræsti-kerfi Yfirþrýstings Jafnþrýstings Undirþrýstings Náttúrulegt
~ Úrkoma engin, jörð þurr súld eða blautt á rigning hellidemba
~ Skýjafar heiðskýrt léttskýjað skýjað þungskýjað

~ Vindur
logn eða lítill vindur, 

strá bærast ekki 
gola, strá bærast lítillega 

til 

kaldi, strá bærast og 
lággrös bylgjast í vindi, 

þó vantar kraftinn í 
vindinn

rok, greinilegur sterkur 
vindur

10

Dagsbirta

ekkert sólarljós 
kemst inn í rýmið

dimmt inni, einstaka 
dagsbirtutaumar á mjög 

afmörkuðu svæði

meðalbjart, 
skuggamyndanir þar 

sem sólarljós nær ekki 
alveg að lýsa upp alla 

stíur/bása Mjög bjart 

12

Hlað við útihús

Hlað stórt, 
malarborið, 

snyrtilegt 

Stórt hlað og jafnvel 
subbulegt
(moldarkennt, mjúkt undirlag)

Snyrtilegt hlað en líklega 
á sláturbíll í erfiðleikum 

með að komast að 
dyrum

Lítið hlað og jafnvel 
subbulegt

(moldarkennt, mjúkt undirlag)

Neyðarrýming 
um dyr stórar aðgengilegar 

þröngar, mjóar
(1 gripur kemst út í einu)

Neyðarrýming 
um ganga

breiðir og 
aðgengilegir

þröngir og erfiðir til 
rýmingar

(1-2 gripir komast um gang í 
einu)

Meðferðar-leiki 
gripa

Einn maður getur 
sinnt verki með tvær 

óháðar hendur

Einn maður en er með 
tvær háðar hendur við 
verkið eða tveir menn 
þrufa að vinna verkið

Tveir eða fleiri menn 
þarf til að meðhöndla 

gripi t.d. Á milli stía/bása

Aðgengi 
sláturbíls / færa 
gripi á bíl

gott aðgengi, gripir 
teknir beint úr 

stíu/bás og út í bíl

aðgengi sæmilegt, hlið 
og milligerðir hindra 

ekki, leiða þarf grip um 
útihús til að koma á bíl

Erfitt að koma gripum á 
bílinn, hlið og milligerðir 
eru erfið í meðhöndlun. 
Leiða þarf grip langa leið 

í gegnum > 2 rými 

Skýringar á matsstuðlum á úttektarblaði
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8.3. Viðauki III - Bændaspurningar: 

 

Bæjarheiti: __________________

Skrá skal NA þar sem viðkomandi atriði á ekki við

14
1

Stefnirðu að ákv aldri 
eða þyngd við slátrun Ald Þyn

1.1 ~ hve gamalt / hve 
þungt ________________ mán / kg

2 Aðalbúgrein Hliðarbúgrein við t.d. mjólkurframleiðslu

15 1 Ganga kálfar undir Nei Já
1.1 ~hve lengi: ________________ vikur
2 Mjólkurfóðrun Nei Já

~ hvernig duft mjólk
2.1 ~ með fötu Nei Já
2.2 ~ með túttu Nei Já
2.3 ~ með kálfafóstru Nei Já
2.4 ~ hve lengi á mjólk ________________ vikur
2.5 ~ magn mjólk _____________ heildar lítra 
2.6 ~ hve oft gefið á dag______________ x dag
3 Aðgengur að kjf. 

samhliða 
mjólkurfóðrun Nei Já

3.1 ~frjáls aðgangur Nei Já hve mikið hve oft _____ kg/dag _____ x dag
4 Aðgangur að kjf. við lok 

mjólkurfóðrunar Nei Já  
4.1 ~ hve mikið _____________ kg/dag
4.2 ~ hve lengi ________________ vikur
4.3 ~ hve oft á dag ____________ x dag
4.4 ~ kjarnfóðurtegund kúa+ kúa÷ Þur K Vot K Annað: ___________________
4.5 ~ hvernig er kjf. Gefið gólf dall f.bás Annað: ________________________
5 Gróffóður gróft fínt moð Annað: ________________________

~ gæði gróffóðurs lakt gott
5.1 ~aðgangur að gróffóðri stöð Lotu
5.2 ~Hve oft gefið ? ______________ x dag / viku

Spurningar til bónda:

Fr
am

le
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Dags.: ____________
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16 1 Notarðu fóðurefnagr. Nei Já
1.1 ~hve oft sendirðu sýni ___________ x /ári
2 Gerirðu fóðuráætlun Nei Já
4 Gróffóðurtegundir gróft fínt moð Annað: _______________________

4.1 ~ gæði fóðurs lakt gott
4.2 ~aðgangur að gróffóðri stöð Lotu
4.3 ~Hve oft gefið ?     _____________ x dag/viku
4.4 ~ er gert ráð fyrir moði Nei Já
4.5 ~ hve oft er fóðurgangur hreinsaður(moð frá) _________________ x dag/viku
4.6 ~ sópar að milli gjafa Nei Já
4.7 ~ hve oft ______________ x dag/viku
5 Eins gróffóðurgjöf hjá 

öllum gripum > 3 mán Nei Já
5.1 ~Hver er helsti munur:

Er mism. Kjf.gjöf milli 
aldurshópa Nei Já

6 Kjarnfóðurgjöf Nei Já
6.1 ~ Aldursbil _______________ mán
6.2 ~ kjarnfóðurtegund kúa+ kúa÷ Þur K Vot K Annað: ___________________
6.3 ~ hvernig er kjf. Gefið gólf dall f.bás Annað: ________________________
6.4 ~ hve mikið ________________ kg/dag
6.5 ~ hve oft á dag ____________ x dag
6 Kjarnfóðurgjöf Nei Já

6.1 ~ Aldursbil _______________ mán
6.2 ~ kjarnfóðurtegund kúa+ kúa÷ Þur K Vot K Annað: ___________________
6.3 ~ hvernig er kjf. Gefið gólf dall f.bás Annað: ________________________
6.4 ~ hve mikið ________________ kg/dag
6.5 ~ hve oft á dag ____________ x dag
6 Kjarnfóðurgjöf Nei Já

6.1 ~ Aldursbil _______________ mán
6.2 ~ kjarnfóðurtegund kúa+ kúa÷ Þur K Vot K Annað: ___________________
6.3 ~ hvernig er kjf. Gefið gólf dall f.bás Annað: ________________________
6.4 ~ hve mikið ________________ kg/dag
6.5 ~ hve oft á dag ____________ x dag
7 Er stundað lokaeldi Nei Já

7.1 ~með auknu kjf Nei Já Hve mikið:________________________
7.2 ~með auknu gróffóðri Nei Já Hve mikið:________________________
7.3 ~ annað:

Fó
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un
 g
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17 1 Eru skráðar 
sjúkraskýrslur Nei Já

2 Uxar Nei Já
2.1 ~ aldur við geldingu ________________ mán
4 Ertu með hyrnta gripi Nei Já

Hornskelling Nei Já
4.1 ~Aldur við 

hornskellingu ________________ mán

1
Ertu með aðkeypta 
gripi Nei Já

19 1.1 Eru nýkeyptir gripir 
aðskildir frá öðrum 
gripum Nei Já Hve lengi: ______________ dag

2 Er sami hópur gripa 
saman út allt 
framleiðsluferlið Nei Já

2.1 ~Hve oft er hrært í 
hópum og hópastærð ________________ x ári

1 Ertu með útigang Nei Já Hve lengi? _______________ mán
20 1.1 Meðalaldur kúa í 

hjörðinni _____________ mán
2

Meðalfjöldi kálfa per kú _____________ kálfar
3 Meðhöndlun kúa sem 

eru yxna

3.1 ~ teknar frá og sæddar Nei Já
3.2 ~ farið með undir naut Nei Já
3.3 ~ Naut í hjörðinni Nei Já
4.3 Er sérstök 

fóðrunartímabil Nei Já Hvernig:

H
ei
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Hefurðu breytt fóðrunarstefnu við uppeldi? Óbreytt

:( 1 2 3 4 5 6 :)
Hversu ánægður ertu með núverandi innréttingar

:( 1 2 3 4 5 6 :)
Hversu ánægður ertu með núverandi legusvæði gripana ?

:( 1 2 3 4 5 6 :)
Hversu ánægður ertu með núverandi rými sem gripirnir hafa ?

:( 1 2 3 4 5 6 :)
Hversu ánægður ertu með núverandi fóðrunaraðstöðu?

:( 1 2 3 4 5 6 :)
Hversu ánægður ertu með núverandi loftræstingu í húsunum?

:( 1 2 3 4 5 6 :)

Hvað myndirðu laga ef þú byggir þér nýtt/annað ? Hvað ertu óánægðastur með ?

N
út

íð

Hversu ánægður ertu með núverandi gólfgerð fyrir gripina ? 

Fr
am

tí
ð

Fo
rt

íð
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