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Ágrip
Íslenska geitin kom til landsins með landnámsmönnum og hefur haldist einangruð síðan þá.
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1. Inngangur
Geitur (Capra hircus) voru fyrstu dýrin sem menn fóru að halda sem húsdýr og nýta til matar.
Fyrir um 10.000 árum, í Mesopótamíu þar sem nú er Íran, fóru nýsteinaldarbændur að halda
litlar hjarðir geita og nýttu þeir mjólkina og kjötið til manneldis(Boyazoglu, Hatziminaoglou
&

Morand-Fehr,

2005;

Lu,

Gangyi

&

Kawas,

2010).

Þar

urðu

til

fyrstu

siðmenningarsamfélög jarðarinnar. Skinnið nýttu þeir í fatnað og til bygginga nýttu þeir
hárin, beinin, skinnið og sinarnar (Lu o.fl., 2010). Geitur voru því með manninum þegar
siðmenning var að þróast í mið-austurlöndum og hafa allar götur síðan fylgt manninum. Þessi
rótgróna og forna nálægð er líklega ástæða þess hversu algengar geitur eru í trú manna,
hagkerfum, siðum, næringu og hversdagslegum venjum (Hatziminaoglou& Boyazoglu, 2004).

Geitin hefur lengi verið heilög í trúarbrögðum. Encyclopedia Mythica segir að Seifur, faðir
guða og manna, hafi sem ungabarn drukkið mjólk úr geitinni Amaltheu en horn hennar
táknuðu frjósemi og allsnægtir. Seinna var skinn hennar nokkurs konar verndarskjöldur
Aþenu, dóttur Seifs (Encyclopedia Mythica, 1997).

Geitin var heilög Súmörsku og

Babýlónsku guðunum Marduk og Ningirsu en einnig var geitin tengd því að bera syndir
mannanna á þessum slóðum. Á Indlandi þýðir orðið geit „ekki fædd/ur“, hún er móðir
heimsins og þekkist á þremur litum, rauðum, hvítum og svörtum sem tákna upprunaleg gæði
lífsins. Í Egyptalandi skipaði faraóinn Tutankhamen svo fyrir að tuttugu og tveir hólkar með
uppáhalds geitaostinum hans skyldu settir í gröf hans. Hann gerði þetta bæði svo hann gæti
nærst á meðan hann ferðaðist til næsta heims en einnig svo hann gæti boðið guðunum
geitaostinn að gjöf. Í Egyptalandi voru skinnin notuð til að vefja um hina látnu. Sumir
Kínverjar tengja geitur við guð ljóssins og er hún því birtingarmynd og verkfæri
guðdómlegrar starfsemi sveita og búrekstrar (Hatziminaoglou& Boyazoglu, 2004).

Úr geitahárum var ofið efni sem notað var í ýmis klæði. Þegar Rómverjar og Sýrlendingar
fóru til bæna báru þeir hárklút sem kallaðist cilicium og var hann gerður úr geitahárum.
Geitur voru sérstaklega ræktaðar til að fá af þeim hárin í hárklútana og voru geitur frá Cilica
vinsælastar vegna lengdar háranna. Enn þann dag í dag bera sumir munkar slíka hárklúta.
Efnin úr geitahárunum voru einnig notuð til að búa til þykkar yfirhafnir fyrir geitasmala,
hestaábreiður, tjöld, poka og töskur ásamt því að vera sett inn í kodda (Boazoglu o.fl., 2005).
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Það er ekki alltaf auðvelt að rekja leiðir geita í gegnum mannkynssöguna því leiðir hennar
hafa ekki alltaf verið skrásettar. En hins vegar er ljóst að hún hefur verið mjög mikilvæg og
hefur gildi hennar komið hvað skýrast í ljós þegar sorfið hefur að. Hún hefur fylgt manninum
í gegnum miklar hungursneyðir. Gildi geitarinnar kom skýrt í ljós á miðöldum í VesturEvrópu þegar segja má að hún hafi haldið lífi í almúganum en mikil hungursneyð ríkti á þeim
tíma. Hinn almenni borgari hafði tök á að halda geitur því þær geta lifað á lélegra fóðri en
margur annar búfénaður og geitin sá fólki fyrir mjólk og kjöti. Sagan segir okkur að geitur
voru um borð í skipum sem voru á leið til hins „nýja heims“, Kristófer Kólumbus á 15. öld og
James Cook á 18. öld. Þær voru mikilvæg uppspretta ferskrar mjólkur fyrir skipverja og hafa
að vissu leyti haldið í þeim lífinu eins og hinum almenna borgara á meginlandi Vestur-Evrópu
(Boyazoglu o.fl., 2005).

Á átjándu öld fjölgaði mjög geitategundum og þá sérstaklega í Frakklandi. Áður voru þrjár
megin tegundir geita í heiminum, evrópska, afríska og asíska en í Frakklandi var meðal annars
farið að rækta Alpageitur og Pýrennugeitur (Haenlein, 2001). Mjólkin fór líka að vera metin
að verðleikum sínum en hins vegar ógnuðu stórir hópar geita sem enginn leit eftir
skógsvæðum og var brugðið á það ráð að slátra þeim geitum sem náðust (Boyazoglu o.fl.,
2005).

Á nítjándu öld breyttust búskaparhættir til muna í Evrópu og mjólkurkýr urðu mikilvægastar
til að sjá fólkinu í borgum og bæjum fyrir mjólk. Geitur færðust þá til þeirra fátækari og lengi
vel voru geitabændur lægstir í virðingarstiga bænda.

Hins vegar fékk geitaræktun smá

uppreisn æru þegar mikill samdráttur hófst í ullariðnaðinum í Evrópu í kringum 1930
(Boyazoglu o.fl., 2005).

Á miðri tuttugustu öld voru geitur taldar ógna umhverfinu með því að ganga hart á skóglendi
og voru sett ströng lög gegn þeim. Við setningu laganna fækkaði geitum mjög mikið og hefur
þeim fækkað alls staðar nema í Grikklandi síðastliðin hundrað ár (Mavrogenis & Sinapis,
2003). Þetta varð einkum sýnilegt eftir Heimsstyrjaldirnar þegar rækta varð land og dýr af
miklum krafti til að fæða fjölda fólks (Boyazoglu o.fl., 2005). Þrátt fyrir að geitum fækkaði
mjög á fyrri hluta tuttugustu aldar þá hefur þeim farið fjölgandi á seinni hluta hennar. Fólk
varð meira vakandi fyrir umhverfinu og gildi þess, það fór að efast um að best væri að
framleiða sem mest á sem stystum tíma. Í kjölfarið hefur geitin orðið eins konar tákn
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vistfræðilegs landbúnaðar og fjölbreytileika ásamt því að af henni fást gæða búvörur (Lu,
Gangyi & Kawas, 2010).

Íslenska geitin er talin hafa komið til landsins með landnámsmönnum á árunum 874 til 930
eða fyrir meira en 1.100 árum síðan (Ólafur R. Dýrmundsson, 2005; Stefán Aðalsteinsson,
2004a). Talið er líklegt að stofninn sé af norskum uppruna (Halla Eygló Sveinsdóttir &
Ólafur R. Dýrmundsson, 1994). Síðan land var numið hefur enginn innflutningur átt sér stað
þannig að stofninn hefur verið mjög einangraður (Bændasamtök Íslands, 2004).

Fæðingarþyngd kiðlinga er á bilinu tvö til þrjú kíló. Fullorðnar huðnur eru 35 til 60 kíló en
hafrar 60 til 82 kíló. Einn fimmti (20%) allra íslenskra geita eru hvítar en fjórir fimmtu (80%)
eru mislitar (Ólafur R. Dýrmundsson, 2005). Litabrigði íslenskra geita eru ekki ýkja mikil,
þær hafa eingöngu fimm litabrigði; hvítt, golsótt, grátt, botnótt
og svart (Stefán Aðalsteinsson, 2004b). Íslenskar geitur eru
flestar hyrndar. Til eru kollóttar geitur og eru kollóttar huðnur
frjóar en kollóttir hafrar eru yfirleitt ófrjóir þar sem eistun
þroskast óeðlilega (Birna Kristín Baldursdóttir, 2010). Fáar
rannsóknir eru til um mjólkurnyt íslenskra geita en almennt er
talið að þær mjólki 150 – 200 lítra á ári og 1 – 2 lítra á dag
þegar mest er yfir sumartímann. Meðganga kiða er um 149
dagar og að meðaltali ber hver huðna 1,15 kiðlinga þó það sé
nokkuð breytilegt á milli hjarða. Sem dæmi má nefna að árið
1. mynd.
Hvít geit í 2009 bar hver huðna 1,45 kiðlinga á Háafelli í Borgarfirði og
Húsdýragarðinum. Höfundur:
60% huðna sem eru tveggja ára eða eldri báru tvo kiðlinga
Lára Hrund Bjargardóttir.

(Birna Kristín Baldursdóttir, 2010). Hlutfall kasmírullar á íslenskum geitum er frekar hátt,
um 25 til 45 % og er þvermál þráðanna fínt (Ólafur R. Dýrmundsson, 2005).

Íslenskar geitur hafa oftast verið innan við 1.000 (Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1994) en fundist
í flestum landshlutum. Tvisvar hefur þeim fækkað verulega og farið niður fyrir 100 dýr, fyrst
í kringum 1890 þegar mikil kuldaskeið herjuðu á Íslendinga og aftur um 1960 þegar bæði
geitum og sauðfé var slátrað til að losna við mæði og visnu (Stefán Aðalsteinsson, 2004a;
Ólafur R. Dýrmundsson, 2005). Eftir svona mikla fækkun í tvígang er líklegt að mikil
skyldleikarækt hrjái stofninn. Úttekt á skyldleikarækt íslenskra geita var fyrst gerð árið 1994
(Stefán Aðalsteinsson o.fl., 1994) og kom þar í ljós að skyldleikarækt innan íslenska stofnsins
3

var mjög mikil. Hins vegar kom einnig í ljós að áhrif skyldleikaræktunarinnar virtust ótrúlega
lítil miðað við umfang hennar og var það skýrt út með því að oftast hafa geitur verið fáar á
landinu og hafa þær geitur fallið frá sem ekki þoldu skyldleikaræktina (Stefán Aðalsteinsson
o.fl., 1994).

Nýleg rannsókn á erfðabreytileika innan íslenska geitastofnsins sýndi að

erfðafjölbreytileiki innan stofnsins er lítill og skyldleikarækt mikil. Niðurstöðurnar sýna að
„staða íslenska geitastofnsins er alvarleg og afar viðkvæm, þar sem erfðafjölbreytileiki er
mjög takmarkaður“ (Birna K. Baldursdóttir, 2010). Í seinni tíð hafa geitur að mestu verið
haldnar til skemmtunar (Emma Eyþórsdóttir, Þorsteinn Tómasson & Áslaug Helgadóttir,
2001) og sem gæludýr og hafa gengið með kiðum sumarlangt (Stefán Aðalsteinsson, 2004b).

Íslenskar geitur eru skilgreindar sérstakt kyn sem hefur verið einangrað í yfir 1.100 ár og hafa
aðlagast erfiðum aðstæðum. Íslenski geitastofninn hefur, fram að þessu, fengið mun minni
athygli en hin íslensku búfjárkynin þ.e. sauðfé, hross og nautgripir (Birna K. Baldursdóttir,
2010).

Ein megin forsenda fyrir verndun geitastofnsins er nýting hans.

Einungis með

nýtingu, sem gerir bændum kleift að lifa af ræktun geita og almenningi kleift að nálgast
afurðirnar, er hægt að stuðla að framtíð stofnsins.

Fár rannsóknir hafa verið gerðar á

geitastofninum en það verður að rannsaka hann og fylgjast með breytingum sem eiga sér stað
innan stofnsins til þess að hann nýtist sem best. Til þess að áhugi á rannsóknum vakni er
nauðsynlegt að auka nýtingu geita. Markmið þessa verkefnis er að skoða nýtingu geita á
Íslandi fyrr og nú. Einnig er ætlunin að skoða framtíðarmöguleika á nýtingu geita með því að
kanna hver nýtingin er erlendis ásamt því að koma með hugmyndir um frekari nýtingu
íslenskra geita.

1.1. Geitur fyrr á tímum
1.1.1 Fjöldi geita
Heildarfjöldi geita á Íslandi hefur sveiflast mikið í gegnum tíðina en aldrei náð þeim mikla
fjölda sem sauðfé hefur náð, en árið 2007 taldi sauðfé næstum 455.000 dýr (Hagþjónusta
Landbúnaðarins, 2009), enda nýtingin á þessum tveimur tegundum mjög ólík. Á 2. mynd má
sjá fjölda geita frá fyrstu talningum árið 1703 til dagsins í dag.
sveiflurnar verið heldur miklar.
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Eins og sjá má hafa

2. mynd. Heildarfjöldi geita á Íslandi frá því fyrstu talningar voru gerðar 1703 til dagsins í dag
(Heimildir: Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Ólafur R. Dýrmundsson, 2010
munnlegar heimildir).

Árið 1703 framkvæmdu Árni Magnússon og Páll Vídalín talningu manna og húsdýra á
landinu öllu. Í þeirri talningu kom í ljós að geitur á landinu voru 818 talsins, flestar í
Þingeyjarsýslum (Árni Magnússon, 1913). Næsta talning á geitum var ekki gerð fyrr en árið
1760 og var fjöldi þeirra svipaður og árið 1703 eða 755. Árið 1785 voru þær taldar í þriðja
sinn og voru þá 355, en fækkunina frá 1703 má án efa rekja til Móðuharðindanna 1783 1785. Frá 1785 - 1853 fóru engar talningar á geitum fram en frá þeim tíma hefur talning geita
verið nær óslitin fram til dagsins í dag. Eins og sjá má á 2. mynd hefur fjöldi geita á landinu
sveiflast mjög mikið. Líklegt er talið að geitur hafi lengi vel verið taldar saman með sauðfé
og því gefa opinberar tölur ekki alveg rétta mynd af heildarfjölda þeirra, einnig var ekki skylt
að gefa upp fjölda geita til skatts eða tíundar langt fram á tuttugustu öld (Guðmundur Jónsson
& Magnús S. Magnússon, 1997) þannig að bændur höfðu engan hag af því að gefa upp fjölda
geita á bæjum sínum og líklega var auðveldara að telja þær með sauðfé. Geitum fækkaði
mjög eftir kuldaárin í kringum 1880 og urðu fæstar 8 á skrá árið 1888. Þessari tölu skal tekið
með nokkrum fyrirvara vegna þeirra ástæðna sem gefnar voru hér að ofan og vegna þess að
strax árið eftir töldust geitur 55 á landinu öllu. Geitum fór að fjölga aftur í lok nítjándu aldar
og hélt áfram að fjölga fram á fyrri hluta tuttugustu aldar. Á 3. mynd má sjá skiptingu geita á
Íslandi eftir landshlutum árið 1912.
5

3. mynd. Skipting geita á landinu árið 1912 þegar heildarfjöldi geita á landinu var 846 dýr. Flestar geitur
var að finna á Norðurlandi-eystra eða 80% alls stofnsins (Heimild: Hagstofa Íslands, 1912).

Flestar urðu geitur á Íslandi 2.983 árið 1930. Líklega fjölgaði geitum á þessum tíma vegna
þess að fráfærur lögðust af og einnig tóku margir bændur að halda geitur vegna þess að bú
þeirra stóðu ekki undir fleiri kúm sökum skorts á góðu heyi, en geitur var hægt að fóðra á
útheyi og öðru lakara fóðri en kúm var bjóðandi (Páll H. Jónsson, 1932). Önnur ástæða fyrir
fjölgun geita er að fátækt fólk í kauptúnum fór að halda geitur sökum mjólkurinnar og að þær
þola minna og rýrar fóður en kýr og hentuðu því betur (Jón Torfason, 2002). Eins og sjá má á
4. mynd haldast hlutföllin milli landshluta nokkuð jöfn þó svo að heildarfjöldi geita hafi
aukist mikið frá árinu 1912.
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4. mynd. Skipting geita á íslandi eftir landshlutum árið 1930 þegar geitur voru flestar á landinu, 2.983
(Heimild: Hagstofa Íslands, 1930).

Eftir 1930 fór að halla undan fæti hjá geitastofninum og geitum tók að fækka ískyggilega. Er
það líklega vegna þess að bændur fóru að rækta túnin sín, útengi minnkuðu þar sem skurðir
voru grafnir víða og meiri uppskera fékkst af hverri jörð. Með stærri túnum og betri heyjum
fjölgaði kúm og búin stækkuðu. Geitur voru ekki lengur lífsnauðsynlegar eins og verið hafði.
Einnig fór fólki í sveitum fækkandi á þessum árum og oftar en ekki vantaði fólk til að hirða
um og smala geitum á sumrin (Jón Torfason, 2002). Það sparaðist því mikil vinna fyrir
bændur að losna við allar geiturnar og halda eingöngu kýr í stað þess að halda hvoru tveggja.

Geitum var fækkað eins og sauðfé við fjárskiptin og á það líklega stóran þátt í mikilli fækkun
geita uppúr 1945 og fram á sjöunda áratug tuttugustu aldar. Erfitt var fyrir bændur að útvega
sér geitur aftur og fá leyfi til að flytja þær til sín og margir hafa eflaust sleppt því og hætt að
halda geitur. Í Árbók Landbúnaðarins frá árinu 1955 segir að „mjög miklir erfiðleikar voru á
að fá geitfé aftur eftir niðurskurðinn. Í hinum forna höfuðstað geitfjárins, Fnjóskadal, urðu
aðeins tveir bændur til þess að útvega sér geitfé aftur og töldu þeir sig hafa haft mikið fyrir
því.“ (Árbók Landbúnaðarins 224-225, 1955). Geitastofninn á Íslandi fór niður fyrir hundrað
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dýr í kringum 1960 og ef ekkert hefði verið að gert hefði hann líklega dáið út. Það varð ekki
raunin þar sem stofnanir landbúnaðarins og Náttúruverndarráð ræddu þessi mál og ekki þótti
koma til greina að láta stofninn deyja út. Samkvæmt bréfi frá Náttúruverndarráði 3. febrúar
1960 kemur fram segir: „Verður að telja að það væri til vansæmdar að láta hana hverfa með
öllu af sjónarsviðinu fyrir þær sakir einar að hún gæfi ekki lengur arð, og launa svo með
fullkomnu skeytingarleysi aldalanga þjónustu hennar við gengnar kynslóðir forfeðranna.“
(Náttúruverndarráð, 1960). Ákveðið var að kanna nákvæmlega fjölda geita á landinu og
skipulagning á geitaræktun reynd (Jón Torfason, 2002). Árið 1965 voru lög um verndun geita
samþykkt á alþingi. Frá 1965 hafa geitabændur fengið styrki til að halda geitur og sjá
Bændasamtök Íslands um verndun stofnsins. Á 5. mynd má sjá landshlutaskiptingu geita árið
1960 þegar stofninn var í mikilli lægð og geitur aðeins 105 á öllu landinu. Eins og sjá má
voru geitur einungis í þremur landshlutum í stað sjö árið 1912 og sex árið 1930.

5. mynd. Skipting geita á Íslandi eftir landshlutum árið 1960 þegar geitur urðu hvað fæstar, 105 dýr á
öllu landinu (Heimild: Hagstofa Íslands, 1960).

Frá sjöunda áratug síðustu aldar hefur hagur geita á Íslandi vænkast nokkuð og geitum
fjölgað. Á 6. mynd má sjá skiptingu geita á Íslandi eftir landshlutum árið 1990 þegar
heildarfjöldi geita á landinu var 332 dýr (Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon,
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1997). Á myndinni má einnig sjá að skipting eftir landshlutum er mun jafnari en verið hafði.
Norðurland-eystra hafði ekki lengur að geyma mikinn meirihluta alls geitastofnsins og
dreifing geita um landið var orðin jafnari.

6. mynd. Skipting geita á íslandi árið 1990 þegar nokkur fjölgun hafði átt sér stað í geitastofninum, 332
dýr, og dreifing þeirra var orðin jafnari um landið allt (Heimild: Ólafur R. Dýrmundsson, 2010
munnlegar heimildir).

1.1.2 Nýting geita
Geitur virðast að hafa verið nokkuð algengar því á þær er minnst í fornum lögum. Í Jónsbók
kemur fram að „fimm geitur skuli telja í haga á við kú eða 10 gamla sauði“ (Jón Torfason,
126, 2002). Geitur voru einnig verðlagðar eins og annar búpeningur í verðlagaskrá frá því um
1100, þar sem sex geitur með kiðum eru metnar á við kú. Einnig eru átta geldar geitur
jafngildar kú, átta huðnur á við kú og mjólki handa þeim (Jón Torfason, 2002). Geitur voru í
Búalögum metnar á svipaðan hátt og ær, það er sex geitur með kiðlingum voru á við eina kú.
Einnig voru ungar geitur metnar svipað og ungar ær.

Geitur á Íslandi eru lítið nefndar í heimildum frá miðöldum en eitthvað þó. Helst voru geitur
nefndar þegar verið var að telja upp búfénað. Geitur var einna helst að finna á Norðurlandi9

eystra. Geitum fækkaði líklega mjög þegar líða fór á miðaldir, hugsanlega vegna þess að
skógar minnkuðu eða hurfu alfarið og geitur áttu ekki jafn auðvelt með að lifa á útigangi og
sauðfé yfir vetrartímann (Jón Torfason, 2002).

Af afurðum íslensku geitarinnar var það helst mjólkin sem var nýtt áður fyrr, annað hvort til
drykkjar eða til ostagerðar. Mikið var um að barnafólk sem bjó í þéttbýli og átti ekki mikið
héldi í það minnsta geitur og voru þær oft kallaðar mjólkurkýr fátæka fólksins (Stefán
Aðalsteinsson, 2004). Björn Jónsson frá Lundi lýsir því að „hjá einum kýrlausum fátæklingi í
grennd við mig, að kiðlausum gamalgeit, sem gefið var í baðstofu, hafði frá vetrarbyrjun til
krossmessu mjólkað gilda tunnu“ (Jón Torfason, 140-141, 2002). Geitur voru taldar mjólka
vel og voru þær mjólkaðar tvisvar til þrisvar á dag þegar kiðlingar höfðu verið vandir af eftir
fjórar til sex vikur og yfir sumartímann. Þegar hausta tók þótti nóg að mjólka geiturnar einu
sinni á dag (Jón Torfason, 2002). Geitur er auðvelt að hæna að sér og venja á að koma heim
til mjalta með því einu að kalla á þær. Benjamín Sigvaldason ritaði í Frey (1960): „Að vorinu
var geitum fært frá og þær mjólkaðar heima eins og ærnar áður. En sá var aðeins munurinn að
þarna þurfti engar kvíar. Geiturnar komu sjálfar til mjaltakonunnar ef þær voru vel vandar
sem oftast var.“ (Benjamín Sigvaldason, 346, 1960). Fleiri nýttu sér speki geitanna til mjalta
og segir Björn Jónsson í Ármann á alþingi II (Jón Torfason, 142, 2002):

Ber það sjaldan til, einkum snemma sumars, að þær eigi komi sjálfar heim til
mjalta. Venjast þær best á það með kjassi og góðu atlæti, en kenni þær á hörðu
heima af hundum kann það að ske að þær fyrstist svo að mesta stríð verði að
koma þeim heim að stöðli.

Kjötið var einnig nýtt á árum áður. Það þótti líkt sauðakjöti, magurt og fitusnautt. Það var
helst saltað eða reykt (Jón Torfason, 2002).

Skinnin, eða stökurnar eins og þær eru kallaðar voru notuð í rúmfatnað og sem ábreiður á sæti
á reiðhnökkum og segir Einar Guðmundsson (1957): „Skinnið af geitinni með hárinu á var
hert og brúkað til þess að hafa ofan á rúmi, þar sem maður sat, eða utan á klakkatorfur og til
ýmislegs fleira“ (Einar Guðmundsson, 94, 1957).

Notkun stakanna er nefnd í

Íslendingasögum og eru þar notaðar sem stakkar (Jón Torfason, 2002).
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Samkvæmt Stefáni Aðalsteinssyni (2004) var þeli íslensku geitanna safnað og það unnið í
nærföt handa ungbörnum. Aðrar heimildir um nýtingu þelsins er erfitt að finna.

Geitin var notuð í lækningaskini og nokkur gömul húsráð nefna notkun geita í því skini.
Ófrjósömum konum er bent á að „taka eista úr hafri eða ref, þurrka það í skugga, mylja það í
duft og taka inn duftið í víni; þetta skal hún hvort tveggja gera rétt á eftir tíðum.“ (Jónas
Jónasson, 297, 1961/1975). Við eyrnaverk var mælst til að nota volgt geitahland og var
hlandið einnig notað við niðurgangi. Þeir sem þjáðust af gigt áttu að borða fimm geitaspörð í
hvítu víni á fastandi maga í átta daga en spörðin voru einnig notuð í bakstra. Geitalifur á að
fæla burtu drauga, ófreskjur og næturvofur (Jónas Jónasson, 1961/1975).

Nýting geita gæti hafa takmarkast af því að þær þóttu oft aðgangsharðar á skóglendi og hefur
þeim verið kennt um eyðingu nokkurra skóga eins og Fellsskógar í Húsafelli (Húsafell, 2010).
Hins vegar voru aðrir sem töldu þær ekki aðgangsharðar nema á skógarjaðrana (Jón Torfason,
2002).

1.1.3 Sauðfé og geitur fyrr á tímum
Þar sem geitur voru lengi vel taldar með sauðfé bendir það til að sauðfé og geitur hafi oft
verið hýstar saman. Eitthvað hlýtur þó að hafa verið um að geitur væri hafðar sér á húsi eins
og máltækið bendir til „ekki fara í geitahús að leita ullar“ og geitahús voru líka nefndir
geitakofar. Fór það án efa eftir fjölda geita á hverjum bæ hvort þær voru hýstar sér eða á húsi
með sauðfé. Hins vegar vantar allar heimildir um hvort og þá hvernig geitur voru hýstar fyrr
á öldum en sauðfé og geitur voru líklega hýst saman fyrr á tímum því talningar á geitum
benda til þess að þær hafi verið taldar með sauðfé framan af. Réttar talningar hafa líklega
ekki farið að berast fyrr en komið var fram á tuttugustu öld og hafa þær verið nokkuð réttar
síðan þá (Guðmundur Jónsson & Magnús S. Magnússon, 1997). Ekki eru til miklar heimildir
um sauðfé og geitur saman fyrr á tímum og það helsta sem fannst er rætt hér að ofan og kemur
úr Hagskinnu.
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1.2. Staða geitastofnsins í dag
1.2.1 Fjöldi geita
Í lok ársins 2007 voru geitur á Íslandi 524 talsins á 47 stöðum á landinu. Geitum hefur
fjölgað hægt og bítandi síðan lög um verndun þeirra voru samþykkt á alþingi árið 1965. Í dag
nemur styrkur til geitabænda 6.500 krónum á dýr upp að 20 skýrslufærðum dýrum (Ólafur R.
Dýrmundsson, 2010 munnlegar heimildir) og á það að vera nóg til að greiða um 60%
fóðurkostnaðar hvers dýrs (Ólafur R. Dýrmundsson, 2005b). Á 7. mynd má sjá þróunina á
árunum 1981-2008.

7. mynd. Heildarfjöldi geita á Íslandi 1991-2008 (Heimildir: Guðmundur Jónsson og Magnús S.
Magnússon, 1997; Ólafur R. Dýrmundsson, 2010 munnlegar heimildir).

Eins og sjá má hefur heildarfjöldi geita á Íslandi farið vaxandi síðustu ár fyrir utan frá árinu
1998 til 1999 en þá var geitfé skorið niður á Suðurlandi vegna riðu sem upp kom í sauðfé
(Ólafur R. Dýrmundsson, 2010 munnlegar heimildir) en þess má geta að aldrei hefur fundist
riða í íslenskum geitum (Þorsteinn Ólafsson, 2010 munnlegar heimildir). Heildarfjöldi geita á
Íslandi hefur farið vaxandi síðustu hálfa öld en betur má ef duga skal og er stofninn enn í
útrýmingarhættu samkvæmt flokkun Alþjóðasamtaka náttúruverndar og náttúruauðlinda
(International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN) á tegundum í
útrýmingarhættu. Samkvæmt skilgreiningu samtakanna er tegund í útrýmingarhættu ef hún
telur færri en 2.500 dýr (IUCN, 2001) og árið 2008 voru geitur á landinu 561 talsins. Íslenski
geitastofninn hefur því verið í útrýmingarhættu alla sína tíð, fyrir utan þrettán ár frá 1922 til
1934 þegar geitur á landinu voru flestar (Guðmundur Jónsson & Magnús S. Magnússon,
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1997). Samkvæmt samningnum um líffræðilega fjölbreytni (Umhverfisráðuneytið, 2010) ber
íslenska ríkinu skylda til að vernda íslenska geitastofninn og sjá til þess að hann deyi ekki út.
Slíkt væri brot á ákvæði hans um að „stuðla að verndun og sjálfbærri notkun líffræðilegrar
fjölbreytni

með

viðeigandi

stjórntækjum

svo

sem

áætlanagerð

og

löggjöf“

(Umhverfisráðuneytið, 2010). Á 8. mynd má sjá landshlutaskiptingu geita árið 1999 og þar
má sjá að geitur eru í öllum landshlutum nema á vestfjörðum. Einnig má sjá að flestar geitur
er að finna á vesturlandi og norðurlandi en þetta ár voru geitur skornar niður á suðurlandi
vegna riðu í sauðfé eins og áður segir.

8. mynd. Skipting geita á Íslandi eftir landshlutum árið 1999 þegar heildarfjöldi geita á landinu var 379
dýr (Heimild: Ólafur R. Dýrmundsson, 2010 munnlegar heimildir).

Eitt af því sem getur haft hamlandi áhrif á útbreiðslu og fjölgun geita á landinu eru varnarhólf
vegna sauðfjárvarnarlína sem erfiða flutning á milli landshluta. Eins og sjá má á 9. mynd er
landinu skipt í varnarhólf og ekki má flytja búfénað á milli sóttvarnarhólfa nema tilskilin leyfi
séu fengin. Hólfunum var nýlega fækkað úr 36 í 23 (Matvælastofnun Íslands, 2009) og má
sjá nýju skiptinguna á 9. mynd.
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9. mynd. Sóttvarnarsvæði á íslandi árið 2010. Svæðunum var nýlega fækkað úr 36 í 23 (Höfundur:
Matvælastofnun, 2010).

1.2.2 Nýting íslensku geitarinnar í dag
Nýting geita á Íslandi í dag er ekki mikil. Helst ber þar að nefna ost frá Mjólkursamsölunni í
Búðardal en þar hafa verið framleiddur Geita-Brie
ostur frá árinu 2004 í samvinnu við Búnaðarsamtök
Vesturlands,

Búnaðarsamband

Eyjafjarðar,

Landbúnaðarháskóla Íslands og Matís. Það sérstaka
við þessa framleiðslu er að mjólkin kemur enn
aðeins frá einum bæ eins og er, Háafelli í
Borgarfirði.

Mikil

aukning

hefur

verið

í

framleiðslunni frá því verkefnið hófst árið 2004 en
þá fékk mjólkurbúið aðeins 75 lítra af geitamjólk.
Árið 2008 fékk mjólkurbúið 3.409 lítra sem sýnir að 10. mynd. Pakkning af Geita-Brie osti frá
MS í Búðardal sem fær alla sína geitamjólk

aukningin er gífurleg (Sævar Hjaltason, 2010 frá einu geitabúi, Háafelli í Borgarfirði
munnlegar heimildir). Þá hafa hjónin Jóhanna B. (Höfundur: ostur.is)
Þorvaldsdóttir og Þorbjörn Oddsson á Háafelli í Borgarfirði opnað heimasíðuna geitur.com
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þar sem finna má upplýsingar um geitur þeirra ásamt myndum. Hjónin á Háafelli bjóða fólki
að taka kiðlinga í fóstur gegn gjaldi. Einnig bjóða þau hópum að koma til sín að skoða og á
síðunni getur fólk haft samband við Jóhönnu með spurningar sem vakna. Á 11. mynd má sjá
forsíðu heimasíðunnar.

11. mynd. Forsíða heimasíðunnar sem hjónin Jóhanna og Þorbjörn á Háafelli í Borgarfirði halda úti og
kallast íslenska geitin (Höfundur: http://www.geitur.com).

Þel íslensku geitanna er afar fíngert og í raun nógu fíngert til að teljast til kasmírullar.
Samkvæmt Höllu Eygló Sveinsdóttur og Ólafi R. Dýrmundssyni (1994) er hlutfall kasmírullar
í íslenskum geitum frá 25 til 47 % , ummál þráðanna er 13,6 til 18,6 μm og þyngd þráðanna á
hverri geit frá 163 til 790 g. Til að ullin geti talist kasmírull þarf þvermál þráðanna að vera
minna en 19 μm og fer verð sem fæst fyrir ullina eftir lit, lengd og hreinleika þráðanna
(Dubeuf, Morand-Fehr & Rubiono, 2004). Ekki hefur kasmírullin þó verið nýtt mikið á
Íslandi en eftir að þelið var rannsakað uppúr 1980 veittu skoskir kasmírullarbændur íslensku
geitinni athygli og haustið 1986 voru nokkrar geitur fluttar til Skotlands, fimm kið og einn
veturgamall hafur (Ólafur R. Dýrmundsson 1990). Geiturnar komu vel út í rannsóknum á
fínleika þelsins í Skotlandi en þær framleiddu hins vegar minna magn en aðrar tegundir
(Ólafur R. Dýrmundsson 2005). Íslensku geiturnar voru þó notaðar í kasmírkynið sem verið
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var að þróa vegna þess hve fínt þelið þeirra var og að lokum lagði íslenska geitin til 19% í
heildar kasmírkynið sem nefnist The Scottish Cashmere Goat. Rannsóknir á skosku kasmír
geitinni hafa gefið góðar og nothæfar niðurstöður um hvernig eiginleikar þráðanna erfast
(Halla Eygló Sveinsdóttir & Ólafur R. Dýrmundsson 1994).

1.2.3 Sjúkdómar í íslenskum geitum
Sjúkdómar í íslenskum geitum eru lítt þekktir þar sem afar takamarkaðar rannsóknir hafa
verið gerðar á sjúkdómum sem herja á íslenskar geitur. Oft hefur verið gert ráð fyrir að sömu
sjúkdómar herji á sauðfé og geitur en litlar sem engar rannsóknir hafa verið gerðar á
sjúkdómum í geitum á Íslandi að undanskilinni einni rannsókn sem Árni Kristmundsson og
Sigurður H. Richter (2000) gerðu á snýkjuormum í lungum og meltingarfærum íslenskra
geita. Þar kom fram að finna mátti svipaða snýkjuorma í íslenskum kiðlingum og finna má í
íslenskum lömbum á svipuðum aldri. Fleiri tegundir hefði mátt finna í lömbunum en þær
tegundir eru ekki algengar sem getur skýrt hvers vegna þær fundust ekki í kiðlingunum.

1.3. Nýting geita erlendis
1.3.1 Ostar, mjólk og kjöt
Geitur eru mikið nýttar um heim allan. Nýtingin er nokkuð mismunandi eftir því hvar borið
er niður í heiminum en á flestum stöðum er mjólkin nýtt til drykkjar og ostagerðar og kjötið
nýtt til átu. Alþjóða Geitasambandið (IGA) gaf út bókina Atlas of goat products (Rubino,
Morand-Fehr & Sepe, 2004) þar sem gerð er grein fyrir yfirgripsmikilli könnun á geitavörum í
28 löndum í öllum heimsálfum. Í bókinni má sjá 210 geitavörur af alls kyns toga þar sem
hverri vöru er lýst nokkuð ítarlega. Sagt er hvaðan varan kemur, hvers lags vara þetta er, hvar
hún er framleidd, framleiðslutæknin og hversu mikil framleiðslan er, hver viðskipti með
vöruna eru, til hvers hún er notuð og áætlun fyrir framleiðslu- og eftirspurnarstefnu.

Áberandi er hve margar tegundir eru til af geitaosti í flestum löndum og virðist
aðalfjölbreytnin í afurðum geita vera í ostagerð. Til að fá samanburð er áhugavert að skoða
löndin í kringum okkur þar sem við getum lært af þeim og hugsanlega nýtt okkur vöruúrval
þeirra til að fá hugmyndir um hvaða vörur væri hægt að framleiða hér á landi.
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Noregur varð fyrir valinu vegna nálægðar við Ísland og sameiginlegri sögu okkar. Bandaríkin
urðu fyrir valinu vegna þess að margt af okkar vöruúrvali kemur þaðan og matarmenning
okkar er farin að sækja þó nokkuð þangað. Pólland varð að lokum fyrir valinu vegna þess að
yfir 10.000 Pólverjar búa nú á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2010) og því gæti verið markaður
fyrir íslenskar geitavörur sem líkjast því sem fæst í Póllandi. Kjötvörur verða skoðaðar frá
fleiri löndum til að sjá fjölbreytnina sem í kjötvinnslu finnst.

Í Noregi má finna ýmiss konar osta úr geitamjólk.
Fyrst ber að nefna Ekte Geitost sem er brúnn
mysuostur. Hann er notaður á brauð eða í matargerð,
tæplega 1.000 tonn eru framleidd á ári en vinsældir
ostsins fara dvínandi vegna breyttra matarvenja.
Gulbrandsost er ostur sem gerður er úr blöndu af
geita- og kúamjólk og er mjög mikilvægur norskum
geitabúskap.

Osturinn er sneiddur á brauð eða

notaður í matargerð og er mest framleiddur fyrir 12. mynd. Norskur geitaostur sem kallast
innanlandsmarkað þó að eitthvað fari til Ekte Geitost og er brúnn mysuostur
(Höfundur: tine.no).

Bandaríkjanna. Kvit Geitost er hvítur brauðostur sem
búist er við að eigi eftir að njóta aukinna vinsælda vegna breyttra matarvenja Norðmanna. Að
lokum ber að nefna nýlegan ost sem heitir snöfrisk og er hvítur smurostur og er notaður í
kökugerð, sósur, ídýfur og á kexkökur. Búist er við að þessi ostur muni verða vinsælli og
verða útflutningsvara.

Í Póllandi má finna þó nokkuð margar tegundir af geitaostum. Þar má finna mygluosta,
camembert osta, fetaosta, osta sem notaðir eru í kökugerð eða út á salat og gula osta sem
notaðir eru á brauð og í salat. Hér á eftir kemur brot af þeim ostum sem framleiddir eru í
Póllandi.Blekitna Kraina eða Azure land kallast mygluostur sem seldur er í Póllandi. Hann er
borðaður einn og sér eftir máltíð og á samlokur. Þessi ostur er seldur í sérvöruverslunum og
einnig í súpermörkuðum. Í Póllandi er framleiddur Camembert ostur úr geitamjólk og er hann
seldur um landið allt. Svart ostur sem kallast Czarnuszka er notaður á samlokur og er seldur
beint frá býli eða í sérvöruverslunum. Ser Kozi Sweizy er ferskur geitaostur sem notaður er í
salat eða á samlokur. Á hann eru settar jurtir, krydd og grænmeti til að bragðbæta. Þessi
ostur er seldur beint frá býli eða í sérvöruverslunum. Hægt er að fá þroskaðan kæstan geitaost
í Póllandi sem kallast Ser podpuszczkowy dojrzewajacy. Þessi ostur er eingöngu seldur beint
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frá býli og er framleiðslan lítil eða um 200 kíló á ári. Í Póllandi er framleiddur gulur ostur
sem er notaður sem brauðostur og kallast Ser zólty. Hann er seldur beint frá býli og í
sérvöruverslunum en ekki kemur fram hver ársframleiðslan er. Kotasæla úr geitaosti er
framleidd í Póllandi og kallast Twarozek z mleka koziego. Kotasælan er borðuð ein og sér í
morgunmat eða í hádegismat með brauði. Hún er einnig notuð til baksturs og í eftirrétti.
Framleiðslan er nokkur eða um 4.000 kíló á ári.

Í Bandaríkjunum má eflaust finna fleiri mjólkurvörur en nefndar eru í bók Alþjóða
Geitasambandsins. Fjórir geitaostar eru framleiddir í Bandaríkjunum og ein tegund sætinda
sem unnin eru úr geitaosti. Fyrsta ostategundin sem nefnd er kallast Chevre log og er ferskur
geitaostur úr geitamjólk. Oftast er hann skjannahvítur en stundum eru settar jurtir utan á hann
til að bragðbæta. Þessi ostur fæst frá mars til október á ári hverju í hinum ýmsu ríkjum, til
dæmis í Kaliforníu, Nýju Jórvík, Vermont og Virginíu. Önnur ostategundin sem nefnd er
kallast Gray´s Chapel og er framleidd í einni sýslu í Norður Karólínuríki. Þetta er hálf-harður
ostur sem nota má á marga vegu og geymist lengi. Framleiðslan er ekki mikil eða um 280
kíló á ári. Silk Hope kallast mygluostur sem framleiddur er í Chatham sýslu í Norður
Karólínuríki. Þetta er mjög þurr og þroskaður mygluostur sem notaður er í ostarétti eða út á
súpur, salöt og grænmetisrétti. Fjórði og síðasti osturinn sem nefndur er í bókinni hlaut
bandarísk ostaverðlaun árið 1998 og kallast Smokey Mountain Round. Hann er borðaður einn
og sér með kexi eða bræddur yfir soðið grænmeti eða pasta. Sætindin sem sagt er frá kallast
Chocolate goat cheese truffles og er uppskriftin af þessu konfekti gefin í bókinni.
Framleiðslan er ekki mikil, um 180 kíló á ári og er konfektið borðað með kaffi eftir máltíð.

Eiginleikar geitamjólkur hafa lengi verið þekktir en ekki eru til margar óhlutdrægar
rannsóknir á eiginleikum geitamjólkur fyrir fólk sem þjáist af meltingartengdum kvillum,
mjólkuróþoli eða mjólkurofnæmi (Haenlin, 2004).

Eitthvað er þó til af rannsóknum á

eiginleikum geitamjólkur og má segja að ein fyrsta rannsóknin hafi komið fram um miðja
síðustu öld. Árið 1956 kom út grein í tímaritinu South African Medical Journal eftir suðurafrískan lækni, Walker, sem greindi frá því að barn með ungbarnaexem var látið á annað fæði
sem meðal annars innihélt geitamjólk í stað kúamjólkur og lagaðist við það. Þessi sami
læknir hafði átta árum áður, árið 1948, skrifað grein sem fjallaði um geitamjólk sem læknandi
þátt í meðferðum. Einnig hefur geitamjólk verið notuð í þurrmjólkurduft í nokkrum löndum,
til dæmis í Nýja Sjálandi (Mowlem, 2005). Rannsóknir á geitamjólk sem hluti af næringu
manna hafa leitt í ljós þríþætt mikilvægi geitamjólkur sem hægt er að nýta við
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markaðssetningu hennar. Það fyrsta er að geitamjólk fæðir fleira sveltandi og vannært fólk í
þróunarlöndum en kúamjólk vegna þess að tiltölulega auðvelt er fyrir fátækt fólk í
þróunarlöndum að halda geitur, þær þurfa minna fóður en kýr og eru ódýrari. Í öðru lagi er
geitamjólk mikilvæg til að meðhöndla fólk með mjólkuróþol, mjólkurofnæmi eða
meltingarsjúkdóma sem er dágóður hluti fólks í sumum hlutum hins vestræna heims. Í
Bretlandi er talið að allt að 5% þjóðarinnar þjáist af kúamjólkuróþoli (Mowlem, 2005). Og
þriðja lagi er geitamjólk mikilvæg til að uppfylla neysluþarfir matgæðinga sem er stækkandi
hópur í hinum vestræna heimi (Haenlein, 2004). Allir þessir þættir eru mikilvægir í að skapa
geitaafurðum gott orðspor.

Geitamjólk er framleidd í Noregi en hún er mikið
gerilsneydd og fitusprengd sem gefur henni mikið
geymsluþol eða um fjóra mánuði. Þeir sem eru með
ofnæmi eða óþol fyrir kúamjólk drekka gjarnan þessa
mjólk en það sem mælir á móti henni er hin mikla
gerilsneyðing og getur það átt þátt í lítilli sölu hennar.
Framleiðslan er samt þó nokkur, 56 tonn á ári og er
hún seld í matvöruverslunum um landið allt.

Pólverjar drekka nokkuð af geitamjólk og eru það
helst börn, gamalmenni og þeir sem eru að ná sér eftir
veikindi sem drekka hana.

Framleiðslan er um

15.000 lítrar á ári og er hún seld beint frá býli, í 13.
sérvöruverslunum og stærri matvöruverslunum.

mynd.
Pakkning
norsku
geitamjólkurinnar en hún er mikið
gerilsneydd og með langt geymsluþol
(Höfundur: tine.no).

Geitakjöt er að verða vinsælla í Noregi og eru mjólkandi kiðlingar það sem sóst er eftir.
Helstu vandamálin eru að fá nægilega mikið kjöt af góðum gæðum.
hefðbundnum norskum réttum.

Kjötið er notað í

Einnig er geitum slátrað samkvæmt íslömskum siðum í

sambandi við trú fólks.

Geitakjöt nýtur einnig aukinna vinsælda í Bandaríkjunum þar sem það er talið hollt kjöt og
margir innflytjendur neyta þess. Geitunum er beitt á næringarík tún og fá nánast ekkert
kornmeti að éta sem leiðir til þess að lítil sem engin fita er á skrokkunum (United States
Department of Agriculture, USDA, 2005). Þetta getur verið góður valkostur fyrir þá ófáu
19

Bandaríkjamenn sem þjást af offitu en geta kannski ekki hugsað sér að sleppa rauðu kjöti. 14.
mynd sýnir hangandi geitaskrokka úr bandarísku sláturhúsi.

Kjöt er ein þeirra afurða sem hægt er að nýta
og er geitakjöt borðað í fjölmörgum löndum
um heim allan. Hér á eftir kemur sýnishorn af
því hvernig hægt er að vinna og verka geitakjöt
samkvæmt bók Alþjóða Geitasambandsins
(Rubino o.fl., 2004). Í Mexíkó er geitakjöt af
eins til tveggja ára dýrum þurrkað og kallast
það chito de cabra. Þetta er árstíðabundin vara
og tekur framleiðslan um þrjár vikur í október
og nóvember.Í Argentínu er kiðlingakjöt
vinsælt og þá sérstaklega þegar skrokkarnir eru
feitir.

Kjötið er dýrara en annað kjöt í

Argentínu og er mest selt í desember í kringum
jólahátíðina.

Kjötið er grillað hægt og er

14. mynd. Bandarískir geitakjötskrokkar. Í borðað með salati og rauðvíni. Í Bólivíu er
Bandaríkjunum hafa vinsældir geitakjöts aukist geitakjöt aðallega í sveitunum og heimaslátrun
mjög á síðustu árum (Höfundur: Jeff Ellison,
2005).
er algengust. Kjötið er eldað í kássu, bakað í

ofni eða grillað. Í Brasilíu er geitakjöt foreldað og sett í dósir með einhvers konar tómatsósu.
Kjötið er borðað með hrísgrjónum og salati og er helst borðað af þeim sem sækjast í framandi
mat. Í Venesúela er framleitt saltað geitakjöt og er það gömul hefð sem notuð var til að
geymakjötið eins og Íslendingar gerðu. Í Venesúela eru einnig kjöttægjur geymdar í ediki
ásamt papriku, lauk og pipar. Eins konar skinka án rotvarnarefna og litarefna er framleidd í
Venesúela og er borðuð sem létt máltíð. Eftirspurn fer vaxandi eftir þessu kjöti. Önnur
venesúelsk kjötvara sem þarf að mæta vaxandi eftirspurn eru geitapylsur sem eru 17 cm
langar og eru yfirleitt grillaðar, litlar pylsur eru líka framleiddar, þriggja til tíu cm langar og
eru þær stundum reyktar. Á Ítalíu eru einnig framleiddar fjórar tegundar af geitapylsum, allar
í litlu magni. Á Ítalíu má finna þurrkað og saltað geitalæri sem lítur út eins og fiðla. Venjan
var að setja lærið á öxl sér og nota hníf til að skera það eins og fiðluboga. Kjötið er borðað
sem forréttur. Í Rúmeníu er kiðlingakjöt einkum borðað í kringum jól og páska. Í Ástralíu er
nánast allt geitakjöt flutt út, aðallega til Bandaríkjanna, Tævan, Kanada og landa í Karabíska
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hafinu. Í Egyptalandi er kiðlingakjöt steikt eða grillað og er oft blandað saman við lambakjöt
og borðað í shish kebab.

Á 15. mynd má sjá hvernig geitaskrokkur er verkaður og þá hluta sem borðaðir eru.

15. mynd. Þeir hlutar geitanna sem eru verkaðir og borðaðir (Höfundur: ausmeat.net).

1.3.2 Kasmírull, skinn og fleira
Eins og fram hefur komið fæst kasmírull af þeli
geita. Þetta eru fínir þræðir með ummál undir 19
μm. Ársframleiðslan er 8.000 til 10.000 tonn. Í
Kína eru framleiddir tveir þriðju hlutar allrar
kasmírullar af góðum gæðum.

Kínverskir

kasmírullarframleiðendur eru að mestu stórar
fjölskyldur með 200 til 300 geitur hver fjölskylda.
Hver geit framleiðir um 200 g af kasmírull á ári
en einnig er geitunum slátrað og kjötið nýtt 16. mynd.Óunnin kasmírull af kínveskri geit
(Dubeuf o.fl., 2004).

(Höfundur: Beijing Richman Cashmere Co.,Ltd,

Áður fyrr var mesta 2010)

framleiðsla kasmírullar í Evrópu en á síðustu þrjátíu árum hefur það breyst og framleiðslan
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flust að mestu til Kína (Morand-Fehr, 2004).

Kínverjar flytja út full unnar vörur til

Bandaríkjanna og flestra ríkja Evrópu en hins vegar hafa Skotar og Írar valið að flytja
eingöngu inn kasmírullina og vinna vöruna sjálfir (Dubeuf o.fl., 2004) en þar er einhver
kasmírullarframleiðsla fyrir.

Í Evrópu er talið að kasmírullarþörfin sé um 2.750 tonn á ári og þarf um 11 milljón geitur til
að framleiða það magn. Í Skotlandi eru um 5.000 geitur sem gefa kasmírull (Asheim & Eik,
1998) og því ljóst að innflutningur þarf að vera nokkuð mikill til að mæta kasmírullarþörf
Evrópubúa. Í nokkrum öðrum Asíulöndum eins og Mongólíu og Afganistan er framleidd
kasmírull

af

verri

gæðum

þar

sem

þelið

er

grófara

og

þræðirnir

styttri.

Kasmírullarframleiðslan er í samkeppni við aðra fína ull eins og merínóull og ull af
kameldýrum (Dubeuf o.fl., 2004). Í Ástralíu er framleidd kasmírull, um 12 tonn á ári. Þar eru
einnig framleidd söltuð geitaskinn til útflutnings (Rubino o.fl., 2004). Í Noregi var kannaður
sá möguleiki að safna kasmírull af mjólkurgeitum til að auka framleiðni geitanna, fá fleiri
afurðir af þeim og auknar tekjur. Það kom vel út og ætti að vera hagstætt fyrir geitabændur
(Asheim & Eik, 1998). Í Egyptalandi er geitahárið notað í bæði garn og reipi (Rubino,
Morand-Fehr, & Sepe, 2004).

Í Brasilíu er til hársápa, hárnæring og sápa úr geitaafurðum og hefur verið til síðan 1994.
Þessar vörur eru framleiddar í suðaustur hluta landsins og þeim er dreift í matvöruverslanir,
apótek og einnig eru þær sendar beint heim. Ekki er nefnt í bókinni Atlas of goat products
hvaða afurðir geitanna eru notaðar í vörurnar.

Í Suður-Kóreu er til geitaseyði sem notað er til lækninga. Í seyðið er skrokkurinn notaður,
hann er soðinn í tólf tíma við 110°C og svo pressaður í gegnum síu og fitan fjarlægð eftir
kælingu. Geitaseyðið er notað af þunguðum konum og konum sem hafa nýverið átt börn.
Það er notað af fólki sem er nýkomið af sjúkrahúsi. Seyðið á að koma í hamla öldrun fólks og
koma í veg fyrir elliglöp. Einnig er það talið stuðla að krafti karlmanna.
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Nokkuð algengt er að búa til hljóðfæri úr
geitaafurðum.

Í Bólivíu og á Ítalíu eru gerðar

trommur úr skinnum og tré.

Á Ítalíu má finna

sekkjapípu úr geitaskinni og tré sem er með þremur
nótum og kallast Zampogna. Í Bólivíu er búin til
eins konar hringla úr geitaklóm sem hafa verið
skornar af skrokkunum og þurrkaðar.

Geitaskinn eru notuð í fleira en hljóðfæri. Meðal
annars eru skinnin notuð til að búa til gjafavöru. Í
Venesúela eru skinnin notuð til að búa til listaverk
en þá eru búin til listaverk úr lituðum geitaskinnum
17. mynd. Ítölsk sekkjapípa sem kallast og svo er málað aukalega á skinnin. Í Venesúela
Zampogna og er sekkurinn unninn úr
geitaskinni (Höfundur: radicicalabre.org, eru skinnin meðal annar notuð til að búa til
2010)

lyklakippur, flöskuhaldara en einnig eru þau notuð

til að skrifa á og eru þá alls kyns viðurkenningar veittar í formi geitaskinna sem skrautskrifað
hefur verið á. Í Rúmeníu er geitaleður notað í húfur, hatta, jakka, hanska og töskur svo
eitthvað sé nefnt.

Á suður Ítalíu eru ræktaðir kiðlingar sem eingöngu hafa drukkið mjólk og eftir slátrun er
maginn kæstur, stundum er hann einnig reyktur. Þegar búið er að þurrka magann er hann
skorinn í litla strimla og svo maukaður. Því næst er litlu magni af salti bætt við og maukinu
pakkað inn og það selt beint frá býli. Maginn er notaður við ostagerð sem ostahleypir. Á
Ítalíu er einnig búið til kex úr geitamjólk sem er án allra eggja og kúamjólkur sem valkostur
fyrir þá sem hafa ofnæmi fyrir eggjum eða hafa kúamjólkuróþol. Kexið er borðað sem
orkumikill morgunmatur, á milli mála eða notað í eftirrétt.

Það er einnig gott fyrir þá sem

þurfa að hugsa um kólesterólið hjá sér. Framleiðslan er nokkur, 250.000 einingar árið 2004.

Á Kanaríeyjum eru geithorn notuð sem skaft á hnífa sem kallast Cuchillo Canario. Áður fyrr
voru þessir hnífar notaðir sem verkfæri af bændum og nautgripasölum en í dag eru þeir seldir
sem gjafavara til skrauts eða sem bréfhnífar. Hnífurinn er í tveimur hlutum; skaftið sem er
gert úr horni af hafri, viði og málmi, og blaðið sem gert er úr ryðfríu stáli, silfri eða gulli. Það
er erfitt að segja til um framleiðsluna en hún hlýtur að vera nokkur því auðvelt er að finna
þessa hnífa hvar sem er á Gran Canaria.
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Á Spáni og reyndar í fleiri löndum er gert jógúrt og ís úr geitamjólk sem er mikilvægur
valkostur fyrir þá sem hafa kúamjólkuróþol. Á Kanaríeyjum er seldur geitaís sem gerður er úr
geitamjólkurjógúrti og svo er bætt í hann bragðefnum eins og kaktus og pálmahunang. Þessi
ís er seldur á kaffihúsum til að koma menningu Kanaríeyja á framfæri. Á Ítalíu má finna alls
kyns jógúrt úr geitamjólk. Geitajógúrt er talið bæta meltinguna og ónæmiskerfið. Mælt er
með geitajógúrti fyrir þá sem þjást af kúamjólkuróþoli eða öðrum meltingarkvillum. Einnig
er geitajógúrt markaðssett sem góð vörn við beinþynningu fyrir eldra fólk. Framleiðslan árið
2004 var 120.000 einingar.

Að lokum er mikilvægt að nefna geitaskít sem afurð því í honum er hinn ágætasti áburður og
virðist sem eftirspurn sé yfirleitt meiri en framboð hvar sem borið er niður. Í Bólivíu er
geitaskítur notaður sem lífrænn áburður á kartöflur, maís og grænmeti. Þar eru framleidd 75 –
150.000 tonn á ári og eins og áður segir annar framboð ekki eftirspurn.

1.3.3 Markaðssetning geitaafurða
Markaðssetning geitaafurða er nokkuð sem vert er að líta til þegar skoða á nýtingu geita á
Íslandi. Nýting er forsenda þess að geitur haldi velli og deyi ekki út á Íslandi og til að nýting
sé sem mest þarf að markaðssetja geitaafurðir þannig að bændur sjá hag í að rækta geiturnar
og almenningur hafi þörf til að nýta afurðirnar. Í breskri grein sem kallast Marketing goat
dairy produce in the UK eftir Alan Mowlem (2005) er fjallað nokkuð ítarlega um
markaðssetningu geitamjólkurafurða. Í greininni er unnið út frá því að markaðssetning sé um
það að selja nauðsynlegt magn vöru, í bestu gæðum, reglulega og með ásættanlegum hagnaði.
Einnig er nefnt að því meiri sem framleiðslan er því auðveldara er að tryggja stöðugt framboð
hennar. Í Bretlandi er áætlað að um 5% þjóðarinnar geti ekki neytt kúamjólkur. Af þessum
fimm prósentum er áætlað að um 75% eða 2,1 milljón manna geti nýtt sér geitamjólk til
neyslu í staðinn, það er kannski ekki að ástæðulausu að geitum var lýst sem
alheimsfósturmóður. Það má segja að í Bretlandi séu tveir aðalmarkaðir fyrir geitamjólk og
geitamjólkurafurðir.

Sá fyrri er heilsumarkaður sem varð til vegna mjólkuróþols eða

mjólkurofnæmis fólks sem gat ekki drukkið kúamjólk. Hinn er markaður sérvöru þar sem
geitaostar eru til dæmis seldir og önnur vara sem ekki er til í stórmörkuðum. Þessir tveir
markaðir virðast ekki vera viðkvæmir fyrir verði.

Fólk sem kaupir geitaafurðir af

heilsufarsástæðum hefur líklega ekki áhyggjur af verði vörunnar, sérstaklega ef það finnur
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mun til hins betra við neyslu vörunnar. Fólk sem kaupir sérvöru hefur einnig ekki miklar
áhyggjur af verði vörunnar því þetta fólk kaupir vöruna vegna þess að því finnst hún
áhugaverð en hún er því kannski ekki lífsnauðsynleg.

Jákvæð umfjöllun geitaafurða í

dagblöðum og tímaritum hefur einnig hjálpað við markaðssetningu geitaafurða. Það er mjög
algengt að sjá uppskriftir í þessum blöðum sem innihalda geitaafurðir og það vekur áhuga
almennings á geitaafurðum. Svo virðist sem geitaafurðir séu komnar í tísku í Bretlandi
(Mowlem, 2005).

Lífræn framleiðsla er í mikilli sókn um heim allan. Hún hefur aukist mikið á hverju ári
síðastliðinn áratug. Íslenskar geitur eru svo til lífrænar, þær ganga úti á sumrin og fá ekki
mikið af sjúkdómum sem þarf að meðhöndla með lyfjum. Það getur því verið vert að skoða
hvernig markaðssetningu lífrænna geitaafurða er háttað og hvaða vandamál steðja helst að
lífrænum geitaframleiðendum. Skrifuð var grein árið 2010 þar sem fjallað er um framleiðslu
og markaðssetningu lífrænna geitavara (Lu, Gangyi & Kawas, 2010).

Sérfræðingar í

búvöruframleiðslu spá því að eftirspurn margra lífrænna markaða muni halda áfram að aukast
um 10 – 30% á hverju ári. Einnig spá þeir að hinn alþjóðlegi lífræni markaður muni stækka
og velta um 100 miljörðum Bandaríkjadala á næst áratug. Það hefur sýnt sig að lífræn
mjólkurframleiðsla er í meiri sókn en lífræn kjötframleiðsla. Lífræn geitaframleiðsla felur í
sér gætni, vistfræði, sanngirni og góða heilsu eins og tilgreint er hjá International Federation
of Organic Agriculture Movement (IFOAM). Það er mikilvægt að fá lífræna vottun, bæði til
að vernda ímyndina og til að koma henni á framfæri. Lífræn geitaframleiðsla getur bætt
velferð dýra, verndað umhverfið og hjálpað til við að viðhalda landsbyggðarlífsstílnum. Hins
vegar mæta fólki vandamál í lífrænni geitaframleiðslu og er það helst þegar halda á
snýkjudýrum í skefjum og sjá til þess að fóðrun sé nægilega góð. Hins vegar geta geitur valið
sér plöntur til að innbyrða sem hjálpa til við að halda snýkjudýrum í skefjum.

Meiri

landnotkun og minni framleiðsla á hvern grip er einnig eitthvað sem taka verður í reikninginn
þegar rætt er um lífræna geitaræktun. Samkvæmt Lu og félögum mun framtíð lífrænnar
geitaframleiðslu þurfa að reiða sig á áframhaldandi leit að öðrum valkostum í fóðrun og í
fyrirbyggingu og höndlun sjúkdóma sem eru umhverfisvænir, meðvitaðir um heilsu manna og
dýra.

Skilningur á lífrænni geitaframleiðslu frá hagfræðilegu, vistfræðilegu og

dýraverndunarsjónarmiði mun auka líkurnar á góðum árangri (Lu o.fl., 2010).
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2. Efni og aðferðir - upplýsingaöflun um stöðu mála í dag
2.1. Upplýsingaöflun - ritaðar heimildir
Ekki er mikið til af rituðum heimildum um nýtingu íslenskra geita. Hægt er að finna nokkuð
efni á bókasöfnum í hinum ýmsu ritum og einnig er nokkuð í gömlum árgöngum tímaritsins
Freys sem og í Árbók landbúnaðarins og Búnaðarritinu.

Eitthvað er minnst á geitur í

Íslendingasögum og einnig bera margir staðir á Íslandi nöfn sem vitna í geitur á einn eða
annan hátt eins og Hafravatn og Geitafell. Á netinu má finna nokkuð af greinum um geitur og
sérstaklega á vefnum bondi.is. Á Þjóðskjalasafni Íslands var ekki hægt að finna neitt um
nýtingu geita en þar má hins vegar finna höfund bókarinnar Melrakki, Jón Torfason.

2.2. Upplýsingaöflun - geitabændur og framleiðendur
Rætt var við sex geitabændur á Íslandi, þau Jóhönnu B. Þorvaldsdóttur frá Háafelli í
Borgarfirði, Vilhjálm Vernharðsson frá Möðrudal á austurland, Vilhjálm Grímsson frá Rauðá
við Skjálfandafljót, Stefaníu Sigurðardóttur frá Vorsabæ á suðurlandi, Guðnýju Ívarsdóttur frá
Flekkudal í Kjós og Björgvin Gunnarsson frá Núpi á austfjörðum.

Fyrirfram ákveðnar

spurningar voru sendar í tölvupósti til þriggja bænda og þrír veittu viðtal í gegnum síma.

2.3. Upplýsingaöflun – leiðbeiningaþjónustan
Rætt var við þrjá aðila leiðbeiningarþjónustunnar, Ólaf R. Dýrmundsson landsráðunaut í
lífrænum búskap og landnýtingu, Sigríði Jóhannesdóttur framkvæmdastjóra Búnaðarstamtaka
Vesturlands og Þorstein Ólafsson sérgreinadýralækni búfjár hjá Matvælastofnun Íslands.
Allir viðmælendur fengu spurningar sendar í tölvupósti.

2.4. Upplýsingaöflun – afurðasalar
Einn afurðasali er á landinu, Mjólkursamsalan Búðardal og svaraði mjólkurbússtjórinn, Sævar
Hjaltason spurningum sem hann fékk sendar í tölvupósti.
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3. Niðurstöður
1. tafla. Helstu niðurstöður úr viðtölum við geitabændur, aðila leiðbeiningaþjónustunnar og
afurðasala (Heimild: Silverman, Woloshin, Schwartz, Byram, Welch &. Fischhoff, 2001).
.

Efnisatriði

Afurðir

1) Dæmi um svör

Geitur

Fjöldi geita

„137 vetrarfóðraðar“ (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir).
„29 vetrarfóðraðar“ (Vilhjálmur Vernharðsson)
„12 huðnur og 1 hafur“ (Vilhjálmur Grímsson)

Stækkun
hjarðarinnar

„Kannski aðeins, ekki hafa fleiri en 15-16“ (Stefanía
Sigurðardóttir)
„Ef við förum að mjólka þá ætlum við að fjölga en ef
við förum ekki að mjólka erum við ekki viss“
(Vilhjálmur Vernharðsson)
„Nei alls ekki, vill bara hafa þessa stærð“ (Björgvin
Gunnarsson)

Heimavinnsla

„Mikinn, eftirspurn meiri en framboð“ (Vilhjálmur
Vernharðsson)
„Heimavinnsla, ég sel allt mitt kjöt í löggilta
heimavinnslu sem er reyking og þurrkun“ (Vilhjálmur
Grímsson)

Nýbúar

„Fyrst og fremst útlendingar búsettir hérlendis eins og
er“ (Stefanía Gunnarsdóttir)
„Verslanir sem nýbúar sækja í. Þar er töluverður
markhópur,einkum fólk frá Asíu og Afríku“ (Ólafur
R. Dýrmundsson)

Ostagerð

„Markaður örugglega til ef varan er boðin á
skikkanlegu verði“ (Ólafur R. Dýrmundsson).
„Óteljandi möguleikar í ostagerð“ (Jóhanna B.
Þorvaldsdóttir)
„Geita-Brie ( mygluostur )“ (Sævar Hjaltason)

Kúamjólkuróþol

„Fyrir ungabörn með mjólkur óþol“ (Vilhjálmur
Grímsson)
„Mjólkina þarf að markaðssetja meira sem
hollustuvöru og fyrir óþolsfólk“ (Jóhanna B.
Þorvaldsdóttir).

Handverk

„Skinnið er frábært til allskonar hönnunar“ (Jóhanna
B. Þorvaldsdóttir)
„í framleiðslu á minjagripum og/eða til að hanna úr
og selja“ (Sigríður Jóhannesdóttir)

Nýting kjöts

Nýting
mjólkur

Nýting
skinns
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Efnisatriði

Afurðir

1) Dæmi um svör

Nýting
hárs/þels

Handverk

Sérstaða

Landnámskyn

„mjög fínt og verðmætt í fínasta prjónles“ (Ólafur R.
Dýrmundsson)
„í hönnun og framleiðslu á söluvarningi“ (Sigríður
Jóhannesdóttir).
„Landnámsgeit, ótrúlegt að ekki hafi meira verið
gert til að viðhalda stofninum. Sérstakt á heimsvísu
að stofn sé svona hreinn“ (Vilhjálmur
Vernharðsson).
„Íslenska geitin hefur mikla sérstöðu bæði sem
hreinasti einangraði geitastofn sem vitað er um og
hann er í mikilli útrýmingarhættu“ (Jóhanna B.
Þorvaldsdóttir).

Vandamál

Kasmírull

„Sérstaðan er sennilega mest ull með
kasmíreiginleika“ (Ólafur R. Dýrmundsson).
„Fínt ullarþel“ (Vilhjálmur Grímsson)

Skyldleikarækt

„Skildleikaræktun er mesta vandamálið í ræktuninni“
(Jóhanna B. Þorvaldsdóttir).
„Helsta vandamálið er mikill skyldleiki í stofninum“
(Ólafur R. Dýrmundsson).

Halda innan
girðinga

„Hemja þær innan girðinga“ (Björgvin Gunnarsson).
„Halda þeim innan girðinga“ (Stefanía
Gunnarsdóttir).

Flutningur á milli
landshluta

Sjúkdómar

Geitur og
sauðfé

„torvelt vegna sjúkdómavarna að flytja geitur
/erfðaefni á milli búa“ (Ólafur R. Dýrmundsson).
„þær takmarkanir sem við búum við varðandi flutning
á geitum á milli landshluta vegna sjúkdómahættu“
(Sigríður Jóhannesdóttir).

Engir sjúkdómar

„Engir sjúkdómar hrjá mínar geitur , ekki einu sinni
tannlos , á ég þó 3 geitur sem eru 12-15 ára gamlar
ótrúleg sprækar“ (Vilhjálmur Grímsson)

Sjúkdómar sem
herja á geitur

„t.d. garnaveiki, riðuveiki, lungnapest og kregða og
þær sýktust líka af mæðiveiki/visnu og votamæði“
(Þorsteinn Ólafsson)
„erfðagallar sökum skyldleika þá oftast
stoðkerfisgallar eins og hryggskekkja og krepptir
fætur“ (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir).

Beitt saman

„Já eru á fjalli með sauðfé, enginn samgangur“
(Vilhjálmur Vernharðsson).
„Nei, því þær eru í rafmagnsgirðingu heima við, það
er það eina sem heldur þeim“ (Stefanía
Gunnarsdóttir).

Hýst saman

„Já, það er ekkert mál“ (Björgvin Gunnarsson).
„Það er hægt og gerir það yfirleitt. Gengur ekki að
hafa í sömu stíu og sauðfé“ (Stefanía Gunnarsdóttir).

28

Efnisatriði

Afurðir

1) Dæmi um svör

Hvernig kemur þeim
saman

„Venjast hvort öðru“ (Stefanía Gunnarsdóttir).
„Mjög vel, er reyndar frekja í geitunum á garðann en
annars er það í lagi“ (Björgvin Gunnarsson).
„Illa, Geiturnar berja þær frá“ (Guðný Ívarsdóttir)

4. Umræður
4.1. Fjöldi
Þegar rætt var við geitabændur um fjölda geita á búum þeirra kom í ljós að flestir eru með fáar
geitur, innan við 30 en einn geitabóndi (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir, Háafelli) er með mun fleiri
geitur, 137. Hjörðin á Háafelli telur næstum fjórðung allra geita á landinu. Flestir sem rætt
var við vilja stækka hjarðir sínar og er það í takt við þróun síðustu ára á fjölda geita í landinu
(Guðmundur Jónsson og Magnús S. Magnússon, 1997; Ólafur R. Dýrmundsson, 2010
munnlegar heimildir). Íslenskum geitum fer fjölgandi en þar sem flestir eru með smáar
hjarðir fjölgar hægt í stofninum. Ekki geta hins vegar allir stækkað við sig, á Háafelli í
Borgarfirði fer að verða ansi þröngt um geiturnar og óvíst hvað húsnæðið getur tekið við af
geitum í viðbót. Það er mikilvægt að fleiri bændur haldi geitur. Þannig er hægt fjölga
stofninum og jafnframt verður að gæta þess að hann verði ekki jafn skyldleikaræktaður og nú
er. Til að bændur vilji halda geitur þurfa þeir að sjá fram á að geta hagnast á geitahaldi og til
þess að þeir hafi eitthvað uppúr því þarf að auka nýtinguna á afurðunum.

4.2. Nýting
4.2.1 Kjöt
Þeir geitabændur sem nýta kjötið eiga ekki í neinum vandræðum með að selja það.
Heimaunnið geitakjöt er mjög vinsælt og ekki anna allir eftirspurn. Verkun kjötsins hefur
yfirleitt verið reyking eða þurrkun en einnig komu fram hugmyndir um að nýta það í kæfu,
paté (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir) og að nýta innmatinn (Ólafur R. Dýrmundsson). Nýting
geitakjöts nýtur aukinni vinsælda í nágrannalöndum okkar.

Í Noregi hafa vinsældir

kiðlingakjöts aukist og er búist við að þær vinsældir aukist (Roubinou o.fl., 2004). Geitakjöt
er vinsælt í Suður-Ameríku og þar er það verkað á alls kyns máta. Það hentar ekki allt saman
Íslendingum og okkar matarvenjum. Það sem gæti hentað íslenskum markaði eru alls kyns
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geitapylsur sem grilla mætti. Einnig er geitakjöt saltað í Venesúela og er það verkun sem
Íslendingum er kunn og gæti átt nokkuð greiða leið á íslenskan markað. Í Argentínu er
geitakjöt hæggrillað og það borðað með salati og góður rauðvíni (Roubino o.fl., 2004).
Íslendingar eru mikil grillþjóð á sumrin og gæti þessi eldunaraðferð því hentað vel. Til að
kanna heppilegar eldunaraðferðir er tilvalið að hefja samstarf við íslenska matreiðslumenn
sem hafa atvinnu af því að elda mat og þróa nýja rétti. Í því samhengi er einnig mikilvægt að
geitakjöt rati á veitingahús. Þegar koma á nýjum geitakjötsafurðum á markað þarf að gera
viðhorfs- og markaðskannanir, fá fókus-hópa til að meta afurðirnar til að fá vísbendingu um
hvort varan selst eður ei.

Mikilvægur markhópur geitakjöts á Íslandi eru nýbúar frá Afríku, Asíu og Suður-Ameríku þar
sem geitakjöt er algengara en hér á landi. Það er því hægt að selja það í verslanir sem nýbúar
sækja í.Samkvæmt Hagstofu Íslands eru tæpir 30.000 innflytjendur á Íslandi (Hagstofa
íslands, 2010). Kjörið væri að nýta þekkingu nýbúa á geitakjöti og skoða hvernig þeir
meðhöndla og neyta kjötsins.
4.2.2 Mjólk
Geitamjólk er lítið nýtt á Íslandi. Einn geitaostur er framleiddur hér á landi, Geita-Brie hjá
MS Búðardal, og fær mjólkurbúið mjólk frá einum geitabónda. Miklir möguleikar eru á
nýtingu mjólkurinnar í ostagerð. Hægt er að búa til osta og selja þá beint frá býli. Einnig er
möguleiki að búa til ógerilsneydda osta fyrir þá sem það vilja.

Ógrynni geitaosta eru

framleidd um heim allan og væri það nánast óvinnandi verk að telja þá alla upp. Hins vegar
er hægt að skoða ostamenningu Íslendinga og mikilvægt er að taka mið af henni þegar ostar
eru framleiddir.
Þeir sem þjást af kúamjólkuróþoli geta flestir drukkið geitamjólk. Það er því mikilvægur
valkostur fyrir ungabörn sem og aðra sem ekki geta drukkið kúamjólk. Viðmælendum fannst
mikilvægt að markaðssetja geitamjólkina sem
hollustuvöru og hamra á sérstöðu hennar sem
valkost fyrir þá sem geta ekki drukkið kúamjólk
(Jóhanna

B.

Þorvaldsdóttir

&

Sigríður

Jóhannesdóttir). Einnig getur verið góð hugmynd
að bjóða upp á ógerilsneydda geitamjólk fyrir þá
18. mynd.
Kiðlingur að drekka í sem það vilja.
Húsdýragarðinum. Höfundur: Lára Hrund
Bjargardóttir.
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Í Noregi er framleidd geitamjólk

sem er mikið gerilsneydd og hefur þar af leiðandi langan geymslutíma. Á Ítalíu og Spáni er
framleitt geitamjólkur jógúrt og ís. Ef það kæmi á markað á Íslandi er líklegt að þeir sem
þjást af kúamjólkuróþoli myndu verða kátir. Það er mikilvægt að koma til móts við þá sem
ekki geta drukkið kúamjólk með öðru en sojaafurðum. Geitamjólk er íslensk framleiðsla og
stuðlar að verndun íslensku geitarinnar. Með auknum áhuga á íslenskri geitamjólk opnast
frekari möguleikar á rannsóknum hennar. Það er efni í rannsóknir að kanna áhrif geitamjólkur
á fólk sem þjáist af kúamjólkur- óþoli og ofnæmi.
4.2.3 Skinn
Allir sem rætt var við sáu góða möguleika á nýtingu geitaskinns. Flestir nefndu handverk og
hönnun en einnig var talað um bókband. Tveir af 6 geitabændum sem rætt var við nýta
skinnin. Annar þeirra lætur súta þau og selur ferðamönnum (Vilhjálmur Vernharðsson) en
hinn býr til alls kyns hluti úr þeim eins og skó, innlegg og töskur (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir).
Hægt væri að nýta allt geitaskinn sem til er ef hugmyndaflugið fær að ráða.
Viðurkenningarskjöl úr geitaskinni eru búin til í Suður-Ameríku og gæti það verið
skemmtilegur

valkostur

fyrir

Landbúnaðarháskólann

viðurkenningaskjöl úr geitaskinni sem skrautskrifað er á.

að

gefa

útskriftarnemum

Skinnin eru mikið notuð í

trommugerð erlendis og er það hugmynd að handverki sem hægt er að nýta geitaskinnin í.
Einnig er hægt að búa til lyklakippur, setur á stóla, hanska og svo margt annað, hér verður
sköpunargleði og hugmyndaflug að ráða.
4.2.4 Hár/Þel
Hárið eða þelið á íslensku geitinni er afar fíngert eins og fram hefur komið. Það er hins vegar
lítið nýtt og aðeins einn geitabóndi (Jóhanna B. Þorvaldsdóttir) sem rætt var við nýtir það.
Þar sem þelið hefur fínleika kasmírullar eru miklir möguleikar á nýtingu þess í alls kyns
handverk og prjón. Nú þegar íslensk hönnun hefur hlotið mikinn meðbyr er upplagt að bæta
inn íslensku hráefni í háum gæðaflokki til að auka hróður íslensku geitarinnar og hönnunar.
Ég tel það gefa vörunni enn meiri sérstöðu á markaði.

Einum bónda (Vilhjálmur

Vernharðsson) fannst tímafrekt að ná þelinu en þá þarf að kanna hvaða aðferðir eru notaðar til
dæmis í Skotlandi. Ef kasmírullarframleiðsla er arðbær í Skotlandi hlýtur hún að ver það hér
á landi líka.Hægt er að rannsaka frekar hvaða aðferðir eru notaðar við að ná þelinu í Skotlandi
og reikna út hagnaðinn sem fæst og einnig hversu margar geitur þurfi til að anna eftirspurn.

31

4.3. Sérstaða
Sérstaða íslensku geitarinnar er mikil. Að mati viðmælenda er ein helsta sérstaða hennar hið
fína ullarþel (Ólafur R. Dýrmundsson & Vilhjálmur Grímsson). Önnur helsta sérstaðan að
mati viðmælenda er að geitin er hreinn, einangraður landnámsstofn (Vilhjálmur Vernharðsson
& Jóhanna B. Þorvaldsdóttir) og hefur aðlagast erfiðum aðstæðum á Íslandi (Ólafur R.
Dýrmundsson).

Í svona einangruðum stofni felast erfðafræðileg verðmæti að mati eins

viðmælanda (Sigríður Jóhannesdóttir). Frekari rannsóknir á erfðamengi íslensku geitarinnar
væri ef til vill hægt að nota við kynbætur á erlendum geitastofnum. Íslenska geitin er
harðgerð (Stefanía Sigurðardóttir), skemmtileg og gáfuð (Guðný Ívarsdóttir) að mati
viðmælenda. Íslendingum ber skylda til að vernda geitastofninn og best væri að koma honum
úr útrýmingarhættu, þannig myndi sérstaða hans aukast og stofninn ekki hverfa.

4.4. Vandamál
Mikil skyldleikarækt er eitt helsta vandamál íslensku geitarinnar og nýtingar hennar (Jóhanna
B. Þorvaldsdóttir & Ólafur R. Dýrmundsson). Íslenskar geitur geta verið viðkvæmar fyrir
sjúkdómum vegna mikillar skyldleikaræktunar, það þarf ekki mikið til að stofninn verði fyrir
miklum áföllum (Sigríður Jóhannesdóttir). Þess vegna er mikilvægt að sjúkdómavarnir séu
góðar en að sama skapi geta þær hamlað vexti stofnsins því flutningur geita milli varnarhólfa
er mjög takmarkaður. Það er því mikilvægt að rannsaka þá sjúkdóma sem leggjast á íslenskar
geitur þannig að hægt sé að fyrirbyggja stór áföll komi einhver sjúkdómur upp.

Lítill fjöldi geita getur verið hamlandi fyrir nýtinguna, það eru fáar geitur á landinu og ef
eftirspurn eftir vörum er mikil er erfitt að anna henni vegna smæðar stofnsins. Það getur svo
verið erfitt að stækka stofninn vegna laga um flutning búfjár á milli varnarhólfa. Sæðingar
geta leyst þetta vandamál að hluta til og mikilvægt að hefja þær aftur fljótlega.
Tilraunasæðingar voru gerðar árið 1998 og 2006 af Þorsteini Ólafssyni sérgreinadýralækni
Búfjár hjá Matvælastofnun Íslands (MAST). Þessar sæðingar tókust ekki mjög vel en hafa
engu að síður hjálpað til við verndun ákveðinna einkenna eins og kollóttra geita og golsóttu
litaafbrigði (Ólafur R. Dýrmundsson o.fl., 2007).

Eini afurðasalinn sem rætt var við (Sævar Hjaltason) glímir við það lúxusvandamál að hafa
ekki er nógu miklar afurðir til að anna eftirspurn. Mjólkurbússtjórinn í Búðardal glímir við
það vandamál að mjólkurbúið fær aðeins mjólk frá einu geitabúi og er því magn osta sem
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framleiddir eru ekki mikið. Mjólkurbússtjórinn telur að markaðurinn sé góður og að hægt
væri að selja meira en framleitt er (Sævar Hjaltason).

Geitur eru liprar í öllum hreyfingum og girðingar halda þeim illa. Það getur verið vandamál
því nágrannar geitabænda lenda stundum í að fá þær á sín tún og þetta getur verið leiðinlegt
fyrir alla aðila. Þar sem geitur ganga ekki á fjall eru það helst rafmagnsgirðingar sem halda
þeim (Stefanía Sigurðardóttir) og passa verður að hafa þær nógu háar svo þær stökkvi ekki
yfir þær.

Nokkrir bændur (Vilhjálmur Vernharðsson, Vilhjálmur Grímsson & Guðný Ívarsdóttir) voru
hins vegar á því máli að ef rétt er að staðið séu engin vandamál varðandi nýtingu geita,
markaðurinn sé það góður og erfitt sé að anna eftirspurn eins og staðan er í dag.

4.5. Sjúkdómar
Geitur voru án sjúkdóma hjá þremur bændum (Vilhjálmur Vernharðsson, Vilhjálmur
Grímsson & Björgvin Gunnarsson). Geitur þessara bænda eiga það sameiginlegt að ganga á
fjöll á sumrin. Á einum stað (Björgvin Gunnarsson) gengu þær úti þar til í febrúar í ár vegna
milds vetrar. Þær komu sjálfar ofan af fjalli um haustið og höfðu afdrep í helli þar sem þeim
var gefið fram eftir vetri.

Talið er að geitur sýkist af sömu sjúkdómum og sauðfé en ekki hafa verið gerðar rannsóknir á
því hér á landi. Samkvæmt Þorsteini Ólafssyndi sérgreinadýralækni búfjár hjá MAST sýkjast
geitur af eftirfarandi sjúkdómum: lungnapest og kregðu, mæðuveiki/visnu og votamæði á
meðan þeir sjúkdómar voru hér á landi. Samkvæmt geitabændum sýkjast geitur helst af
garnaveiki, fóðureitrunum, tannkýli og kljást við erfðagalla eins og hryggskekkju og
krepptum fótum.

Geitur fá ormalyf við snýkjudýrum en rannsóknir á snýkjudýrum í

kiðlingum sýndu svipaða flóru og í lömbum þannig að ætla má að sömu snýkjudýr herji á
tegundirnar. Erlendis er riða þekkt í geitum en um nýgengi hennar er ekki vitað. Íslenskar
geitur hafa ekki fengið riðu svo vitað sé (Þorsteinn Ólafsson)

4.6. Geitur og sauðfé
Hægt er að hýsa geitur og sauðfé saman og ekkert sem bannar það (Þorsteinn Ólafsson).
Nokkrir viðmælendur gera það (Vihjálmur Vernharðsson, Vilhjálmur Grímsson, Stefanía
Sigurðardóttir & Björgvin Gunnarsson) og láta misjafnlega af því.
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Aðskilja verður

tegundirnar innan húss því geitur eru upp um allt og þarf því passa að hafa aðstæður í lagi
þannig að geiturnar komist ekki í fóðurganginn. Oft þarf að aðskilja tegundirnar innan húss
því þeim kemur ekki alltaf vel saman og eiga geiturnar það til að berja frá sér (Guðný
Ívarsdóttir).

Oft og einatt er geitum og sauðfé beitt saman og gengur það ágætlega. Þrátt fyrir sambeit er
yfirleitt enginn samgangur á milli tegundanna og smala þarf hvorri tegund fyrir sig
(Vilhjálmur Grímsson). Á einum bæ (Stefanía Sigurðardóttir) var hrútur settur á beit innan
girðingar með geitunum og þau vöndust hvort öðru eftir nokkurn tíma. Yfirleitt er talið að
geitur séu líkar sauðfé en þetta eru gjörólíkar tegundir og virðast eiga fátt sameiginlegt annað
en að jórtra.

Það er fróðlegt að skoða hvernig nýta má þessa samantekt til upplýsinga með SVÓT
greiningu og nýta vonandi til góðra verka.

4.7. SVÓT greining
SVÓT er geysiöflug aðferðafræði sem er fyrst og fremst notuð við greiningu á raunhæfi
viðskiptahugmynda, ekki síst í nýsköpun þar sem ekki er hægt að styðjast við raunverulegar
fyrirmyndir. SVÓT stendur fyrir S = styrkur V = veikleiki Ó = ógnun T = tækifæri. SVÓT
greining er að mínu mati áhugaverð og getur vonandi nýst geitabændum í vöruþróun og
markaðsvinnu geitaafurða.
Styrkleikar og Veikleikar eru þættir í innra umhverfi– hlutir sem hægt er að breyta – fjöldi
dýra, afurðir, reynsla, þekking o.þ.h.
Ógnanir og Tækifæri eru í ytra umhverfinu og fást ekki breytt á auðveldan hátt - lög, reglur,
neysluvenjur, samkeppni, sjúkdómar o.þ.h.
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2. tafla. SVÓT greining á nýtingu íslensku geitarinnar. (Heimild: Gylfi Magnússon, 2003).

Sterkar hliðar
1. Ullargæði – hátt hlutfall kasmírullar

Veikar hliðar
1. Fjöldi dýra (561 dýr) útrýmingarhætta

2. Mjólk til neyslu og ostagerðar – höfða
til matgæðinga og fólks með
2.
mjólkuróþol
3.
3. Selja sæði til að kynbæta aðra stofna
(19% í skoskri kasmírull)
4.
4. Hollusta kjöts – magurt kjöt

Anna ekki eftirspurn afurða
Lítið til af rannsóknum á afurðum
geita s.s. mjólk
Lítil hefð og reynsla fyrir geitahaldi
og nýtingu afurða

5. Má beita saman með kindum

Ógnanir úr umhverfi
1. Varnarlínur – flutningur milli svæða
takmarkaður

Tækifæri í umhverfi
1. Fólk með mjólkuróþol þolir frekar
geitamjólk (þarf að staðfesta með
rannsóknum)

2. Sjúkdómar – fá dýr hætta á útrýmingu
3. Erfitt að halda innan girðinga – klifra
um allt úti sem inni

2. Hraust dýr – aldrei greinst riða á
Íslandi
3. Styrkir til þeirra sem vilja halda geitur

4. Skyldleikaræktun
5. Lítt þekktar vörur – erfitt/dýrt að
markaðssetja
6. Bændur almennt ekki hrifnir af
geitum, venjulegar girðingar halda
þeim illa, þær klifra upp og út um allt

4. Kynbæta eða uppræta
skyldleikaræktun – stunda rannsóknir
5. Lítt þekktar afurðir – skapar tækifæri
til vöruþróunar og hönnunar
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5. Samantekt og ályktanir
Það er jákvætt að íslenskum geitum fer fjölgandi. Það þarf hins vegar eitthvað meira en styrki
á skýrslufærðar geitur til að koma stofninum úr útrýmingarhættu. Það þarf að nýta stofninn
betur þannig að bændur hafi hag af því að vera með geitur og afurðirnar þurfa að vera
eftirsóknaverðar fyrir almenning. Til að ná hvoru tveggja fram þarf að rannsaka geitastofninn
með tilliti til skyldleikaræktunar þ.e. að nota sæðingar til að blanda stofninn eins og hægt er
eða nota óskylda hafra til að sporna við afleiðingum skyldleikaræktunar sem er ófrjósemi og
erfðagallar. Að mínu mati kemur ekki til greina að blanda erlendum geitastofnum inn í þann
íslenska vegna þess að hann hefur verið einangraður frá upphafi og ég tel að hann myndi tapa
sérstöðu sinni sem hraustur og harðger stofn sem gefur mikið af sér miðað við stærð, þá á ég
við kjöt, mjólk og ull, þó svo að það sé vissulega möguleiki. Verði sú ákvörðun tekin að
blanda stofninn þarf að gera það að vel athuguðu máli og þarf að rannsaka mun ítarlegar hvað
það er sem við viljum ná fram með því að blanda stofninn.

Einnig þarf að gera

markaðsrannsóknir til að finna út hvaða geitaafurðir almenningur vill og markaðssetja þær. Í
framhaldi af því þarf að vinna að vöruþróun í samvinnu við hagsmunaaðila.
Samvinnuverkefni milli Bændasamtaka Íslands, vöruhönnunardeildar Listaháskóla Íslands,
kjötiðnaðarmanna og matreiðslumanna væri góð leið til að vekja áhuga á geitaafurðum hjá
almenningi. Það þarf að koma fleiri geitaafurðum á markað en það er erfitt því magnið er
takmarkað. Ef hægt er að sjá til þess að eftirspurn er mætt er hægt að setja uppskriftir sem
innihalda geitaafurðir í blöð og tímarit eins og gert er í Bretlandi. Einnig getur reynst vel að
hafa ár geitarinnar á Íslandi þar sem afurðir hennar eru kynntar á markvissan hátt og hún fær
þá athygli sem hún á skilið.

Það sem stendur upp úr eftir vinnslu þessa verkefnis er sú hugsjón sem virðist halda íslenska
geitastofninum lifandi. Geitabændur virðast ekki halda geitur vegna afurðanna eða vegna
arðsemi þeirra heldur vegna þess að þeim finnst þær skemmtileg dýr og vilja ekki sjá
tegundina deyja út. Að mínu mati er gríðarlega mikilvægt að nýta stofninn, þá vaknar áhugi
fyrir honum og geitum getur fjölgað til frambúðar. Þeir geitabændur sem selja geitaafurðir
anna ekki eftirspurn og því er mikilvægt að fjölga í stofninum svo hægt sé að mæta eftirspurn,
auka vöruúrval og ekki síst svo stofninn deyi ekki út. Það er ótrúlegt hversu litla athygli
geitur hafa fengið í rannsóknum á Íslandi. Það þarf að gera rannsóknir á geitastofninum til að
hægt sé að fjölga í stofninum. Rannsóknir verða ekki gerðar nema áhugi sé fyrir afurðum
geitanna. Þeir geitabændur sem nú selja afurðir sínar eru frumkvöðlar á íslenskum markaði
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og munu eflaust ekki sjá hagnað af vinnu sinni fyrr en mun seinna. Vinna þeirra er hins vegar
mikilvæg fyrir framtíð geitastofnsins og býr í haginn fyrir bændur sem vilja fá sér geitur. Það
þarf að styðja við bakið á þeim geitabændum sem selja geitaafurðir og líta á það sem
langtímafjárfestingu.
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Viðauki 1

Viðmælendur

Jóhanna B.
Þorvaldsdóttir
Háafelli.
Borgarfirði

Vilhjálmur
Vernharðsson,
Möðrudal. SÞingeyjarsýslu

Vilhjálmur
Grímsson,
Rauðá, NÞingeyjarsýslu

Stefanía
Sigurðardóttir
Vorsabæ,
Rangavallarsýslu

Guðný
Ívarsdóttir
Flekkudal,
Kjósasýslu

Björgvin
Gunnarsson
Núpi, NMúlasýslu

Halda
áfram
markvissri
kynningu
á
mikilvægi
stofnsins bæði í
verndunar
tilgangi og hinum
frábæru afurðum
og með því að
auðvelda bændum að fá nýtt
blóð í stofninn
td. með sæðingum eða auðveldun á flutningi
milli svæða.

Þarf að fara að
sæða strax á
þessu ári. Fjölga
í stofninum sem
fyrst.

Hærri styrki
og og fleiri
geitabændur

Peningar, styrkir
til rannsókna sem
eitthvað kæmi út
úr.
Nýtanlegar
afurðir sem væri
einhvers virði og
gæfur af sér. Væri
hugsanlega
sniðugra að veita
einum
stórum
geitabónda
(Jóhönnu
á
Háafelli)
góðan
styrk til þess að
þróa vörur og
koma á markað.
Væri eins konar
geitasetur
eða
miðstöð og þessi
þróunarvinna
myndi
hjálpa
komandi
geitabændum því það
væri
kominn
markaður
fyrir
vörur og þeir
myndu ekki renna
jafn blint í sjóinn.
Bændur sæju fram
á að geta fengið
eitthvað út úr
þessu.

Það þarf umfram
allt skilning á
mikilvægi þess að
viðhalda honum.
Ég bý í Kjósinni
og er í stöðugum
vandræðum með
þær
vegna
sumarhúsaeigenda.
Þeir
geta
illa
viðhaldið girðingum
og
hafa
kannski til þess
ekki
mikla
þekkingu.
Ætla
kannski ekki að
fara frekar í málið,
en mér finnst
vanta skilning og
hafa girðingar í
lagi vagna þess að
lausaganga geita
er ekki bönnuð.

Koma
á
skipulagi
varðandi
kynbætur,
mikill
skyldleiki í
hjörðinni.
Þarf að setja
peninga
í
þetta.

Ólafur R. Dýrmundsson
Ráðunautur,
Bændasamtökum Íslands

Sigríður Jóhannesdóttir
Framkvæmdastjóri
Búnaðarsambands
Vesturlands

Spurningar
1. Hvað finnst
þér þurfa til
að auka veg og
vanda íslenska
geitastofnsins?
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Stuðla að því að hægt verði
að nýta afurðirnar,að koma
þeim í framleiðslu. Einstaklingsmerkja og skrá þær
allar og reyna að vinna sem
mest gegn áhrifum skyldleikaræktar. Nokkur bú
þyrftu að verða það stór að
hægt sé að hafa nokkrar
tekjur af framleiðslunni,t.d.á
bilinu 50-100 geitur . Nú er
aðeins eitt bú í þeim
stærðarflokki.

Það sem þarf til að
tryggja viðhald geitastofnsins er að koma því
til leiðar að hægt sé að
viðhalda honum með
nýtingu þ.e.a.s. þegar
verið er að nýta stofninn
t.d.
sem
mjólkurframleiðslukyn
og/eða
vegna
kjötframleiðslu.
Viðhald búfjárkynja er
farsælast með því að það
sé nýtt á skynsamlegan
hátt að mínu mati.
Stuðningur til að tryggja
viðhald geitastofnsins er
nauðsynlegur jafnvel þó
svo að hann sé nýttur á
einhvern hátt. Stofninn er
mjög lítill og því verður
þessi nýting alltaf í
smáum skala til að
tryggja viðhald stofnsins. Á móti hefur t.d.
geitamjólkin þeim mun
meiri sérstöðu og á að
selja sem slíka. Það þarf
því að tryggja að það sé
vandað til verka við
framleiðslu á afurðum frá
íslensku
geitinni
og
tryggja þannig að sú
framleiðsluvara sé hágæða vara sem hægt er að
selja sem slíka. Það þarf
að rækta stofninn áfram
með markvissum hætti
þ.e.a.s. reyna eftir því
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Spurningar

1. Hvað finnst
þér þurfa til
að auka veg og
vanda íslenska
geitastofnsins?

2.
Hvaða
mögleika sérð
þú á nýtingu
kjöts?

Nýting kjöts er
ekkert mál, það
er komin mikil
eftirspurn síðan
er það kæfu og

Mikinn,
eftirspurn meiri en
framboð. Hafa
stundum keypt
kjöt frá öðrum

Heimavinnsla ,
ég sel allt mitt
kjöt í löggilta
heimavinnslu
sem er reyking

Fyrst og fremst
útlendingar
búsettir
hérlendis
eins og er. Finnst

Ágætir möguleikar
á því ef einhver
vill borða það.
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Hótel
og
ýmislegt.

Nýtingarmöguleikar á kjöti
eru töluverðir,jafnvel á
innmat/slátri. Þá þarf að
koma því inn í einhverjar
verslanir,t.d með sérvörur.

sem hægt er að halda
skyldleikaræktinni
í
lámarki
t.d.
með
ræktunaráætlun
fyrir
stofninn. Eftir því sem
kostur er þarf að viðhalda
öllum ein-kennum og
eiginleikum sem stofninn
hefur í dag. Þetta verður
einungis
gert
með
nákvæmu skýrsluhaldi og
utanum-haldi
um
stofninn í heild sinni.
Ekki er hægt að flytja
geitur eftir vild milli
landshluta þar sem ekki
má flytja þær yfir
sauðfjárveikivarnarlínum
nema með leyfi eins og er
með flutning á sauðfé á
milli landshluta. Þessar
takmarkanir ber að virða
og mikilvægt að ekki sé
verið að taka áhættu í
þeim efnum. Þá er einnig
mikilvægt að tryggja
dreifingu
á
íslenska
geitastofninum þar sem
ef eitthvað kemur uppá á
einum stað er möguleiki
á því að hægt sé að
bjarga
stofninum
ef
dreifingin er tryggð.
Kjötið er mjög takmarkað og á að selja t.d.
beint frá býlinu eða t.d.
ef einhver veitingarstaður beint úr héraði
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paté gerð ofl.

bæjum. Verka
kjötið á sérstakan hátt.

og þurrkun.

best reykt
sjálfri.

3. Mjólkur?

Mjólkina þarf að
markaðssetja
meira
sem
hollustuvöru og
fyrir óþolsfólk
einnig
eru
óteljandi möguleikar í ostagerð
og
annari
vinnslu.

Mikla, vorum í
Danmörku
að
skoða það en ná
ekki að byrja í
sumar. Ætla að
mjólka
fyrir
ostagerð heima
fyrir.
Ætla
einnig að mjólka
sauðfé.

Fyrir
ungabörn
með
mjólkuróþol

Heimanýting,
ógerilsneydd og
ostar úr ógerilsneyddri mjólk.

Góðir

Ágæta.

Mjólk,einkum til ostagerðar.
Nú þegar flutt eitthvað inn
af geitaosti. Hér hefur verið
framleiddur bæði brúnn og
hvítur geitaostur í smáum
stíl. Markaður örugglega til
ef varan er boðin á
skikkanlegu verði.

4. Skinns?

Skinnið er frábært til allskonar
hönnunar,
ég
geri innlegg í
skó,
húfur,
töskur ofl. einnig
mjög falleg sem
skraut.

Taka öll skinn
og láta súta á
Sauðárkróki og
selja heil til
ferðamanna sem
minjagripi
og
skraut og svo til
fluguveiðimanna
sem nýta hárin í
fluguhnýtingar.

Handverk

Súta og búa til skó
og
húfur
og
jafnvel skartgripi.

Góðir

Eiginlega
ekki neina.

Skinnin(stökur),eru
m.a.
talin góð í bókband. Sennilega líka í handverksmuni.
Sennilega einhverjir möguleikar.

5. Hárs?

Ullin ( kasmírið)

Hafa ekki nýtt

Handverk

Heimavinnsla, búa

Góðir

Það

Viðmælendur

Guðný
Ívarsdóttir
Flekkudal,
Kjósasýslu

Björgvin
Gunnarsson
Núpi, NMúlasýslu

Ólafur R. Dýrmundsson
Ráðunautur,
Bændasamtökum Íslands

Sigríður Jóhannesdóttir
Framkvæmdastjóri
Búnaðarsambands
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Spurningar
kjöt

Einnig verslanir sem nýbúar
sækja í. Þar er töluverður
markhópur,einkum fólk frá
Asíu og Afríku. Einnig
veitingastaðir.
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er

Hárin eru hugsanlega góð í

myndi kaupa það og gera
því hátt undir höfði. Þetta
kjöt hefur sérstöðu sem
mjög magurt kjöt og gæti
það verið til þess að gera
það
eftirsóknarvert.
Markaðssetningin þarf að
miða að því að þetta er
lítið magn og mjög
einstök vara.
Þar sé ég fyrir mér að
það þurfi að tryggja fólki
sem
vill
kaupa
geitamjólk beint þ.e.a.s.
ógerilsneydda og ófitusprengda eigi að eiga
kost á því og með því
þarf þá bara að hafa
eftirlit. Geitamjólk hentar
einnig vel til ostagerðar
og því sé ég helst fyrir
mér nýtinguna í osta.
Æskilegast er að hægt sé
að
framleiða
ostinn
heima á býlinu og selja
hann þaðan.
í framleiðslu á minjagripum og/eða til að
hanna úr og selja

í hönnun og framleiðslu
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er einstök afurð
en lítið sem
ekkert nýtt.

þelið.
Eftirspurnin er til
staðar en finnst
það tímafrekt.

Íslenska geitin
hefur
mikla
sérstöðu
bæði
sem
hreinasti
einangraði geitastofn sem vitað
er um og hann er
í mikilli útrýmingarhættu, hann
hefur þróað með
sér
kasmírull
trúlega
vegna
langrar einangrunnar hér og
einnig er mjólkin sérstök þar
sem það vantar í
hana eitt prótein
Alpha1 kasein.
sem er það
prótein sem oftast
veldur

Landnámsgeit,
ótrúlegt að ekki
hafi meira verið
gert
til
að
viðhalda stofninum. Sérstakt á
heimsvísu
að
stofn sé svona
hreinn.
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6.
Hvaða
sérstöðu telur
þú að íslenska
geitin hafi?

til smávöru.

Fínt ullarþel

Miðað við aðra
geitastofna er hún
með
meiri
ullargæði, gefur
meira þel. Ekki
mjólkurlagnari.
Talin harðgerðari.
Hornalag
og
skapferli. Miðað
við annað búfjárkyn er hún sérstök að öllu leyti,
líkust köttum í
skapi, sjálfstæðar
og
þrjóskar.
Temur þær auðveldar en sauðfé
erfitt að halda
innan girðinga.

Þekki reyndar ekki
aðra geitastofna en
þær eru skemmtilegar og gáfaðar
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eflaust hægt,
en hafa ekki
gert það.

fluguhnýtingar en þarna
gæti fleira komið til
sennilega í smáum stíl.
Þel,sem skilið er frá
hárunum,er mjög fínt og
verðmætt í fínasta prjónles.
The Scottish Cashmere Goat
er að 1/4 með erfðaefni úr
Íslensku geitinni (útflutningur til Skotlands 1986).
Hefur lítillega verið prófað
hér, gæti skipt máli nú þegar
náttúruleg efni á borð við
ýmiss konar ull eru að
komast aftur í tísku.

á söluvarningi

Fáar,
allar
hreyfingar
og svo svona
villi.

Sérstaðan er sennilega mest
ull með kasmíreiginleika en
einnig er hún vel aðlöguð
landkostum hér og miðað
við það hve hún er smávaxin
skilar hún all góðum
afurðum. Þá er töluverð
litafjölbreytni í stofninum.

Íslenska geitin er íslenskt
landnámskyn sem hefur
verið einangrað lengi.
Stofninn varð mjög lítill
á tímabili og hefur
gengið í gengum miklar
þrengingar. Þrátt fyrir
það er hann nokkuð vel á
sig kominn. Verðmæti
lítilla búfjár-stofna er
mikið og í þeim felast
erfðafræðileg verðmæti
sem geta nýst stofnum
annarsstaðar í heiminum.
Við
höfum
mikla
sérstöðu sem eyja og
þ.a.l. algjöra einangrun
sem gerir stofnana okkar
viðkvæmari fyrir sjúkdómum en um leið
fjarskyldar búfjárstofn-
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mjólkuróþoli.

um annarsstaðar.

8.
Hvaða
vandamál geta
komið upp við
nýtingu geitastofnsins?

Skildleikaræktun
er mesta vandamálið í ræktuninni.

Ef rétt er að
staðið eru engin
vandamál.

Það ætti ekki
að vera nein
vandamál með
það , markaðurinn er góður
fyrir
afurðir
geita

Skyldleikarækt og
hvað er erfitt með
flutning á milli
hólfa, erfiðara en
með sauðfé því
það eru færri
geitur á hverju
svæði.
Halda
þeim
innan
girðinga og í stíum
og vilja berjast
innbyrðis, aldrei
sátt og samlyndi.
Alltaf valdabarátta
og einhver lögð í
einelti.
Gengur
betur ef þær hafa
nóg pláss og líður
vel andlega. Ein
sem ræður og svo
er líka ien á
botninum og reynt
að lúffa fyrir þeirri
efstu og sýna
henni undirgefni.

Engin

Hemja þær
innan girðinga og þær
fara ekki vel
við
skógrækt.

9.
Hvernig
mjólkar
þú
geiturnar?

Venjulega
mjólka
ég
geiturnar
með
vélum en ef
færri en 10 eru
ímjöltum
þá
handmjólka ég

Hafa ekki verið
að
mjólka
geitur,
en
mjólkuðu geit
fyrir litla frænku
sem var með
mjólkuróþol og

Mjólka ekki

Gerir það ekki
núna en gerði það
fyrir
mörgum
árum.
Handmjólkaði, tók
kiðlingana frá að
kvöldi
og

Mjólka þær ekki

Engin
mjólkun.
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Helsta vandamálið er mikill
skyldleiki
í
stofninum.
Einnig er bagalegt hve fá
búin eru og torvelt vegna
sjúkdómavarna að flytja
geitur /erfðaefni á milli búa.

Helsta vandamál íslenska
geitastofnsins er að mínu
mati hversu fáar geitur
eru í landinu og þær
takmarkanir sem við
búum
við
varðandi
flutning á geitum á milli
landshluta vegna sjúkdómahættu.
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þær.

það reyndist vel.
Ætla að fá sér
vél til að mjólka.

10. Hefur þú
nýtt þelið að
einhverju
leyti?

Kasmírið hef ég
aðeins
notað
sem flóka en það
hefur líka verið
spunnið en tímakortur er aðalorsökin fyrir að
ég hef ekki nýtt
það meira.

Nei

Nei ekki ennþá

11. Er hægt að
hýsa geitur og
sauðfé í sama
húsi, en hafa
þau
aðskild
inni í húsinu?

Það er hægt að
hýsa geitur og
sauðfé í sama
húsi en það
þykir
ekki
æskilegt.

Megnið er hægt
að hafa saman í
húsi, í lagi ef
aðstæður eru til
staðar og hægt
er að koma í veg
fyrir að geitur
fari í fóðurganginn.

12.
Hvaða
sjúkdómar
hrjá
geitur
einna helst?

Helstu
sjúkdómar
sem
hrella geitur eru
garnaveiki,
fóðureitranir og
stöku
sinnum
tannkýli
og
síðan erfðagallar
sökum
skyldleika
þá
oftast

Engir sjúkdómar
hjá þeim.

Viðmælendur

Vilhjálmur
Grímsson,
Rauðá, NÞingeyjarsýslu

Stefanía
Sigurðardóttir
Vorsabæ,
Rangavallarsýslu

Guðný
Ívarsdóttir
Flekkudal,
Kjósasýslu

Björgvin
Gunnarsson
Núpi, NMúlasýslu

Nei ekki gert það.
Engin eftirspurn í
kring.
Hefur
prófað kemba og
það er hægt, gera
helst tvisvar á
vorin, fyrst þegar
losnar og svo í
lokin.

Nei

Nei.

Já

Það er hægt og
gerir það yfirleitt.
Gengur ekki að
hafa í sömu stíu
og
sauðfé.
Dýralæknum
er
illa við það vegna
smits.

Örugglega en ég
geri það ekki

Já, það er
ekkert mál.

Engir
sjúkdómar
hrjá
mínar geitur ,
ekki einu sinni
tannlos , á ég
þó 3 geitur sem
eru 12-15 ára
gamlar ótrúleg
sprækar

Kýlapest í kjálkanum.
Hefur
fundist
hvítvöðvaveiki,
stíuskjögur finnst í
lömbum sem eru
lengi inni, hefur
komið í eldri
geitur, eru ekki
svo mikið út og
ekki í fjölbreyttu

Veit ekki

Ekki neinir,
fá
bara
ormalyf.

Ólafur R. Dýrmundsson
Ráðunautur,
Bændasamtökum Íslands

Spurningar
mjólkaði
morgni.

að
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Já,
ef
gripirnir
eru
aðskildir,en
það
er
venjulega nauðsynlegt. Telji
Matvælastofnun það ekki í
lagi má benda á að
dýralæknar láta venjulega
það sama gilda um geitfé og
sauðfé þegar kemur að
smitvörnum
(nokkurn
veginn sömu sjúkdómarnir).

Sigríður Jóhannesdóttir
Framkvæmdastjóri
Búnaðarsambands
Vesturlands

Viðauki 1

Viðmælendur
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Þorvaldsdóttir
Háafelli.
Borgarfirði

Vilhjálmur
Vernharðsson,
Möðrudal. SÞingeyjarsýslu

Vilhjálmur
Grímsson,
Rauðá, NÞingeyjarsýslu

Stefanía
Sigurðardóttir
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Rangavallarsýslu

Guðný
Ívarsdóttir
Flekkudal,
Kjósasýslu

Björgvin
Gunnarsson
Núpi, NMúlasýslu

Spurningar
stoðkerfisgallar
eins
og
hryggskekkja og
krepptir fætur.

13.
Væri
hugsanlega
meira
um
sjúk-dóma ef
geitur
og
sauðfé væru
hýst í sama
húsi?

landi.

Held að sambúð
við kindur hafi
ekkert með sjúkdóma að gera.

Hugsanlega en
það virðist ekki
vera

Skiptir engu máli,
ef féð er heilbrigt
þá er það ekki.

Veit ekki

Nei, skiptir
ekki máli ef
allir
eru
hraustir.

14.
Hvernig
kemur geitum
og
sauðfé
saman?

Misjafnlega,
yngri
geitum
kemur
vel
saman
við
sauðfé en eldri
geitum ekki jafn
vel.

Geitur
og
sauðfé
eiga
enga samleið
hvorki í húsi
eða úti í haga ,
það er ekki
hægt að smala
þessu
saman
,geitur
eru
meiri hjarðdýr.

Venjast
hvort
öðru. Var hrútur
með þeim tvö
síðustu sumur og
það gekk vel.

Illa,
Geiturnar
berja þær frá

Mjög vel, er
reyndar
frekja
í
geitunum á
garðann en
annars er það
í lagi.

15. Er þeim
beitt saman?

Já eru á fjalli
með
sauðfé,
enginn
samgangur. Geitur
eru hjarðdýr en
ekki sauðfé. Eru
í þrem hjörðum í
dag og hafrarnir
eru sér.

Já
ganga í
sama úthaga en
geiturnar eru
alveg útaf fyrir
sig og þarf að
smala sér

Nei, því þær eru í
rafmagnsgirðingu
heima við, það er
það eina sem
heldur þeim.

Já

Já, eru í
klettum allt
sumarið og
þau sjá þær
aldrei
svo
koma
þær
sjálfar niður
á
haustin,
þarf ekki að
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Viðmælendur

Jóhanna B.
Þorvaldsdóttir
Háafelli.
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Vilhjálmur
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Spurningar
smala þeim
niður
úr
klettunum.
Eru 6-7 km
frá bænum
og þaðan er
þeim smalað
heim,
voru fram í
febrúar í ár
og var gefið.
Þær
hafa
helli til að
fara í.
16. Hver sér
um
slátrun
geitanna?

Slátrað er á
Hvammstanga
og þar er kjötið
sagað og pakkað
fyrir mig.

Sláturhús og svo
fá þeir skrokkana heim og
verka sjálfir.

Norðlenska
Húsavík

17. Hvað ertu
með margar
geitur?

137
veturfóðraðar
geitur og 95 100 sem bera í
vor.

29
vetrarfóðraðar.

18. Ertu að
leitast við að
fjölga
í
hjörðinni?

Hef
stækkað
hjörðina árlega
fram að þessu en
plássið er orðið
ansi þröngt.

Ef þeir fara að
mjólka þá ætla
þeir að fjölga en
ef þeir fara ekki
að mjólka er
hann ekki viss.

á

Sendir í sláturhús
og fær svo heim til
eigin nota eða til
að selja, SS á
Selfossi.

SS

Engin
slátrun.

12 huðnur og 1
hafur.

10

20

12
fullorðnar,
komnir
4
kiðlingar og
2 óbornar.

Það gæti verið,
fékk óskyldan
hafur
frá
Möðrudal sem
verður farið að
nota
næsta
haust.

Kannski aðeins,
ekki hafa fleiri en
15-16. Er ekki að
reyna að nýta
afurðirnar. Mikil
vinna og þær eru
erfiðar.

Búin að eiga geitur
í um 20 ár. Fyrst
fékk aðeins hafra
og fargaði þeim en
seinni árin hafa
nánast eingöngu
komið huðnur og
ég hef ekki tímt að
farga þeim, þess
vegna eru geitur-

Nei alls ekki,
vill bara hafa
þessa stærð.
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Spurningar
nar orðnar svona
margar.
19. Hvernig er
hjálp
eða
leiðbeiningum
háttað
fyrir
bændur sem
vilja taka upp
geitur,
er
eitthvað gert
fyrir þá sem
vilja það?

Ég
gef
almennar
leiðbeiningar og þeir sem
skila hingað einstaklingsskýrslum (um 2/3 geitfjáreigenda) fá kr 6.500 á ári
á hverja skýrslufærða geit (
að hámarki fyrir 20 geitur)
sem stofnverndarframlag í
samræmi
við
ákvæði
búnaðarlaga. Annars er
leiðbeiningaþjónusta
lítil.
Þess
eru
dæmi
að
geitfjárbóndi hafi fengið
styrk til ferða á námskeið og
ráðstefnur. Hef oft aðstoðað
fólk við leit að geitum til
kaups.
Er
einn
af
stofnendum
Geitfjárræktarfélags
Íslands,hef átt gott samstarf
við það en það hefur dálítið
sinn markaðsmálum fyrir
kjöt,hef setið svo til alla
fundi þess,er nú að safna
upplýsingum um sjúkdóma í
geitum í samvinnu við
Sigurð
Sigurðarson
dýralækni.

20. Hvað er á
döfinni
til
varnar geitum

Vorum nærri því búin að
koma af stað sæðistöku og
sæðingum í fyrra,vonandi
verður reynt áfram. Efla þarf
skýrsluhaldið,fá fleiri til að
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vera með. Reyna að draga úr
þeirri miklu skyldleikarækt
sem
er
í
stofninum,erfðleikar við flutninga
vegna varnarlína sauðfjárveikivarna (gert er ráð fyrir
að geitur veikist af sömu
sjúkdómum). Finna þarf
leiðir til að styðja nokkra
bændur til að koma af stað
framleiðslu,t.d. geitaosta 50100 geita búum ,helst með
sölu beint frá býli. Jóhanna
á Háafelli í Hvítársíðu er
komin lengst á þeirri braut.
Kynna þarf geitaafurðir
betur,reynt töluvert með
kjötið,t.d. meðal fólks sem
flutt hefur hingað frá Afríku
og Asíu. Hugsanlega má
nýta kasmírþelið í fínt
prjónles ,horn í skartgripi og
skinn í vandað bókband o.fl.
Þar sem venjulega er um lítil
bú að ræða,gjarnan á
blönduðum
búum,kemur
sterklega til greina að
byggja upp geitfjárækt hér
sem lífrænan búskap eins og
víða er gert erlendis.
Geitin,eins og raunar öll
okkar
ágætu
grasbíta/landnámskyn,hentar
vel í lífræn búskaparkerfi.
Lífræn vottun gæfi afurðunum nokkra sérstöðu og
yki verðmæti þeirra.

21. Annað
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Stofninn getur verið
viðkvæmur t.d. fyrir
sjúkdómum og því gæti
skapast alvarleg staða
fyrir hann komi upp
einhver sjúkdómur. Mikil
skyldleikarækt
getur
valdið vandræðum t.d. í
tengslum við frjósemi.

Viðauki 2
Spurningar

Þorsteinn Ólafsson sérgreinadýralæknir búfjár
hjá MAST

1. Herja sömu sjúkdómar á geitur og sauðfé?

Já að vissu marki, t.d. garnaveiki, riðuveiki,
lungnapest og kregða og þær sýktust líka af
mæðiveiki/visnu og votamæði

2. Hverjar eru reglurnar með varnarhólfin, má
flytja geitur á milli hólfa? (Ég velti þessu fyrir
mér og finnst erfitt að skilja lögin).

Það er almennt bann við flutningum á jórtudýrum
á milli hólfa sbr. 25. gr. laga nr 25/1993 Óheimilt
er að flytja sauðfé til lífs yfir varnarlínur [nema
þegar um er að ræða endurnýjun bústofns vegna
niðurskurðar af völdum sjúkdóma og/eða vegna
búháttabreytinga].1) Sleppi sauðfé yfir varnarlínur
skal því slátrað. Merkja skal líffæri úr fénu og
senda án tafar til rannsóknar. Eigandi skal fá
bætur
samkvæmt
ákvörðun
[Landbúnaðarstofnunar]2) fyrir sauðfé sem slátrað
er enda hafi líffæri verið send til rannsóknar.
Nautgripi og geitur má því aðeins flytja yfir
varnarlínur til lífs að fram fari sérstök rannsókn á
heilbrigði þeirra. [Landbúnaðarstofnun]2) getur
leyft flutning á tilrauna- og kynbótagripum yfir
varnarlínur

3. Var stuðst við erlendar rannsóknir þegar
reglur vegna varnarhólfa voru ákveðnar í
sambandi við geitur?

Ég held að þessar reglur séu sér íslenskt
fyrirbrigði byggt á mjög sárri reynslu íslendinga
af útbreiðslu sauðfjársjúkdóma.

4. Getur þú bent mér á rök eða heimildir sem
eru með eða á móti því að flytja geitur á milli
hólfa?

Þær bera að sumu leyti sömu sjúkdóma og sauðfé
og varnargirðingarnar eru fyrst og fremst til að
koma í veg fyrir útbreiðslu á riðu og garnaveiki
sem geitur geta borið með sér.

5. Hefur fundist riða í íslenskum geitum?

Mér er ekki kunnugt um hvort það gerðist á
meðan riðan var verulega skæð, það hefur ekki
gerst á síðustu árum
Já það er þekkt

6. Hefur fundist riða í geitum erlendis?
7. Veist þú til þess að einhverjar rannsóknir
séu í bígerð á sjúkdómum eða sníkjudýrum í
geitum? (Ég er með grein eftir Árna
Kristmundsson og Sigurð H. Richter um
snýkjudýr eða orma í íslenskum geitum frá
árinu 2000)

Nei ég þekki það ekki.

8. Má hýsa geitur og sauðfé saman, þ.e. í sama
húsi en aðskilin innan hússins?

Það er ekkert sem bannar það.

9. Er eitthvað fleira sem þér dettur í hug
varðandi varnarhólfin og sjúkdóma í geitum?

Það gildir um allan búfénað að menn ættu að fara
varlega í að flytja dýr milli hjarða vegna
mögulegra sjúkdóma. Varnarhólfin hafa gert
okkur kleyft að útrýma mæði/visnu og votamæði
alveg og riðu á stórum svæðum og hindra
útbreiðslu garnaveiki.
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Viðauki 3
Spurningar

Sævar Hjaltason
mjólkurbússtjóri MS Búðardal

1. Frá hversu mörgum geitabændum fáið
þið mjólk?

Aðeins einum bónda eins og er.

2. Hvert er heildarmagn geitamjólkur sem
þið takið við á ári hverju?

2004 75 ltr
2005 1,800 ltr
2006 1,530 ltr
2007 1,610 ltr
2008 3,409 ltr

3. Hvert er lágmarksmagnið sem þið takið
við?

Höfum ekki markað okkur sérstaka stefnu
varaðndi lámarksmagn. Hefur ekki reynt ennþá
á það meðan að geiturnar mjólka svona vel.

4. Takið þið við geitamjólk allan ársins
hring?

já, meðan að verkefnið er í gangi. Er samt ekki
að berast allt árið.

5. Hvernig kemst mjólkin til ykkar?

Ýmist með okkar bílum eða landflutningum.

6. Hvaða vörur framleiðið þið úr
geitamjólk?
7. Telur þú að markaður sé fyrir aukinni
framleiðslu mjólkurvara úr geitamjólk?
8. Hver eru helstu vandamál sem þið
standið frammi fyrir varðandi geitamjólk?
9. Hvaða verð fá geitabændur fyrir líterinn?

Geita‐Brie ( mygluost )

10. Hefur sauðamjólk og geitamjólk verið
blandað saman hjá ykkur?

já, á árum áður var það gert vegna lítilsmagns
af geitamjólk. Ekki gert í dag.

Já.
Lítið magn, aðeins einn framleiðandi, ofl.
MS greiðir 200 kr/ltr. síðan fær bóndinn
greiddar 800 kr/ltr út úr verkefninu. Samtals
1.000 kr/ltr.
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