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og að hún hefur hvorki að hluta né í heild verið lögð fram áður til hærri prófgráðu. 

 

_________________________________ 

Birta Berg Sigurðardóttir 
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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif fæðingarþunga tvílembingslamba á 

vaxtarhraða frá fæðingu að fjallrekstri við 6-8 vikna aldur. Einnig var kannað hvort 

holdastig móður seinni hluta vetrar hefðu áhrif á fæðingarþunga og vaxtarhraða þeirra 

fyrstu 6-8 vikurnar. 

Fengnar voru tölur frá fjárræktarbúinu á Hesti frá árunum 2001-2006 um tvílembinga, 

fæðingarþunga þeirra, vaxtarhraða, aldur ánna ásamt holdastigum á mismunandi tímum 

vetrar.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að það er marktækt samhengi á milli 

fæðingarþunga og vaxtarhraða en holdastig mæðranna höfðu hvorki marktæk áhrif á 

fæðingarþunga né vaxtarhraða. Rannsóknin sýndi einnig fram á að miðað við eldri 

niðurstöður (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989) hefur bæði 

fæðingarþungi og vaxtarhraði aukist.  
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum Emmu Eyþórsdóttir og Jóhannesi Sveinbjörnssyni 

fyrir aðstoð og þolinmæði við gerð þessarar ritgerðar. Eins vil ég þakka Unnsteini Snorra 

Snorrasyni fyrir yfirlestur og Eyþór Einarssyni fyrir tölfræði aðstoð og yfirlestur.
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1. Inngangur  

Hvort sem er verið að rækta gripi til kjötframleiðslu, vinnu eða skemmtunar þá er sífellt 

verið að horfa á samhengi næringar og afkasta eða framleiðslu. Með hámarksafurðastefnu 

breytast næringarþarfir gripa sem getur haft áhrif á frjósemi þeirra (McDonald, Edwards, 

Greenhalgh & Morgan, 2002). Til þess að ná fram miklum afurðum þarf aðbúnaður að 

vera góður, fóður gott og ræktunin markviss. Beint val fyrir hröðum vexti og aukinni 

stærð mun leiða til aukins fæðingarþunga og stærri gripa (Smith, 1977). Við 

kjötframleiðslu er takmarkið að ala upp, á sem skemmstum tíma, gripi sem ná kjörþyngd 

með æskilegri vefjasamsetningu svo sem lágu beina- og fituhlutfalli en háu vöðvahlutfalli 

(Oddy & Sainz, 2002). 

Þegar lömb fæðast smá er orkuforði þeirra lítill og því eiga þau erfiðara uppdráttar heldur 

en stærri lömb sem búa yfir meiri orkuforða og hafa hlutfallslega minna yfirborð 

(Robinson & McDonald, 1989). Samkvæmt þýskri rannsókn er vaxtarhraði smárra lamba 

minni en þeirra stærri og dánartíðni hærri (Kaulfuss, Schramm & Berttram, 2000). Má það 

rekja til meiri yfirborðsflatar hjá smáum lömbum og eru þau því, eðli málsins samkvæmt, 

með minni orkuforða og helst illa á hita. Líffræðileg atriði eru einnig áhrifavaldar í 

smáum lömbum, en hluti af líffærum þeirra svo sem lifur, skjaldkirtill, vöðvar, mæna og 

hóstarkirtill eru hlutfallslega lítil og virkni þeirra takmörkuð (Greenwood, Hunt & Bell, 

2004). Þó að dánartíðni sé há í litlum lömbum eykst hún einnig á hinum enda skalans, það 

er hjá mjög þungum lömbum (Alexander, 2008). Líklega vegna erfiðleika í burði og 

annarra kvilla sem fylgja of stórum lömbum.  

1.1. Staða þekkingar á fæðingarþunga og vexti 

Umtalsvert er til af  erlendum rannsóknum um fæðingarþunga lamba og burðarerfiðleika 

en færri innlendar rannsóknir. Minna er um rannsóknir sem fjalla um samhengi 

fæðingarþungi og vaxtarhraða lamba. Niðurstöður erlendra rannsókna eru ekki samhljóða, 

enda framkvæmdar á mismunandi stöðum með mismunandi fjárkynjum. Sem dæmi um 

misræmi í erlendum rannsóknum má nefna skoska tilraun þar sem þurfti að aðstoða 14,1% 

tvílembinga við burð (Lawrence, 2005). Í nýsjálenskri rannsókn var hins vegar um 30% 

tvílembinga hjálpað (Everett-Hincks, Dodds & Kerslake, 2007).  

Af íslenskum rannsóknum hefur einkum verið horft á burðarerfiðleika frekar en beint 

samhengi milli fæðingarþunga og vaxtar. Rannsókn um burðarerfiðleika hjá sauðfé var 
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BS–verkefni Jóhannesar Helga Ríkharðssonar (1991). Einnig fjallaði BS-verkefni Einars 

Kára Magnússonar (2009) um áhrif útivistar á seinni hluta meðgöngu á burðarerfiðleika 

sauðfjár.  

Í verkefni Jóhannesar kom fram að burðarhjálp þurfti við 18,2% lamba en munurinn var 

mikill á milli bæja. Erfitt var að meta hvenær bændur töldu nauðsynlegt að grípa inn í og 

hjálpa ánum (Jóhannes Helgi Ríkharðsson, 1991). Ekki var horft sérstaklega til 

fæðingarþunga með tilliti til burðarerfiðleika.  

Niðurstöður Einars Kára sýndu að ær sem gengu úti síðara hluta meðgöngunnar báru 

aðeins þyngri lömbum en ær sem voru inni. Ærnar sem gengu úti voru þyngri sem gæti 

útskýrt þennan mun (Einar Kári Magnússon, 2009).  

Samkvæmt breskri rannsókn eru jákvæð tengsl á milli þunga áa og fæðingarþunga lamba 

(Gardner, Buttery, Daniel & Symonds, 2007). Hærri fæðingarþungi virðist einnig hafa 

jákvæð áhrif á vaxtarhraða lamba, hvort sem hár fæðingarþungi sé tilkominn vegna 

útivistar mæðra á síðari hluta meðgöngunnar eða mikillar þyngdar móður við burð (Einar 

Kári Magnússon, 2009; Greenwood, Hunt, Hermanson & Bell, 1998). 

Rannsókn á vaxtarhraða og mjólkurframleiðslu áa í Ástralíu á blendings afkvæmum 

Merino áa og mismunandi hrútategunda (Border Leicester, East Friesian, Finnsheep og 

Coopworth), yfir tólf vikna tímabil sýndi að mjólkurgeta þeirra hefur talsverð áhrif á 

vaxtarhraða lamba fyrstu fjórar vikurnar. Þar kom fram að einlembingar uxu um helmingi 

meira heldur en tvílembingar. Á síðari hluta tímabilsins, viku 4-12, hafði 

mjólkurframleiðslan minni áhrif á vaxtarhraða, en þar hafði fæðingarþungi marktæk áhrif 

á vaxtarhraða lambanna eða um tæp 7 g/dag á hvert kg fæðingarþunga (Morgan, Fogarty, 

Nielsen & Gilmour, 2007). 

Í brasilískri rannsókn á vaxtarhraða lamba sýndi að lömb sem höfðu náð 10,5 kg við 

fráfærur náðu meiri þyngd við 180 daga vigtun heldur en lömb sem gengu lengur undir 

ánum til þess að ná 10,5 kg markinu. Kyn skipti einnig máli, hrútar uxu um 77g/dag á 

meðan gimbrar uxu um 55 g/dag (Selaiva-Villarroel, Maciel & Oliveira, 2008). Þessi 

rannsókn er lítið tengd íslenskum aðstæðum en gefur ef til vill hugmynd um vaxtargetu og 

vaxtarferli. 
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Mikið er til af rannsóknum varðandi fæðingarþunga og vöxt á ullarfé. Í þeim rannsóknum 

er yfirleitt vöxtur skoðaður yfir lengra tímabil heldur en 4-5 mánuði, sem er meðal 

vaxtartími íslenskra lamba. 

  

Tékknesk rannsókn, á vexti Awassi blendings lamba (Awassi x Charlollais og Awassi x 

Romanov) og hreinræktuðum Awassi lömbum, þar sem fæðingarþungi og vöxtur var 

skráður vikulega yfir 8 mánaða tímabil,  sýndi að munur var á vexti eftir kyni og 

tímabilum, frá fæðingu-80 daga, 81-185 daga og 186-221 daga gömlum auk þess að 

breytileiki var á milli mismunandi blendinga (Abdullah, Kridli, Shaker & Obeidat, 2010). 

Meðalvöxtur hrútlamba yfir allt tímabilið (burður-221 daga) var 18,2% meiri heldur en 

hjá gimbrum eða 220 g/dag miðað við 186g/dag hjá gimbrum. Mestur var vöxturinn á 

tímabilinu 81-185 daga sem og munur á milli kynjanna en þá uxu hrútar 31,4% meira 

heldur en gimbrar eða 309 g/dag miðað við 235 g/dag hjá gimbrum (Abdullah, Kridli, 

Shaker & Obeidat, 2010).  

 

1.2. Áhrif mæðra á fæðingarþunga og vöxt lamba 

Áhrifavaldar á vöxt lamba eru margir, má þar nefna aldur áa og holdafar þeirra. Þá mjólka 

fullþroska ær meira heldur en yngri ær og hrútar þyngjast meira heldur en gimbrar 

(Yilmaz, Denk & Bayram, 2007). Holdafar áa hefur áhrif á fæðingarþunga lamba 

(Kenyon, Morel & Morris, 2004). Með auknum holdastigum áa eykst fæðingarþunginn, 

þannig má gera ráð fyrir því að með hverju holdastigi aukist fæðingarþunginn um 75 g. 

Því má reikna með að ær sem er með 4 í holdastig eignist 8% þyngra lamb heldur en ær 

með 2 í holdastig (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989).  

Ástand áa við fang er einnig talið hafa áhrif á fæðingarþyngd. Í rannsókn Kenyon, Morel 

& Morris (2004) kom fram að ær sem voru með holdastig 3,5-4 við fang báru aðeins 

léttari lömbum heldur en þær sem voru með minna en 3,5 í holdastig. Í nýsjálenskri 

rannsókn var sýnt fram á það að samhengi væri á milli fæðingarþyngdar og 

fæðuframboðs. Þannig stuðlaði aukið fæðuframboð að meiri fæðingarþyngd og meiri 

lífsþrótti lamba. (Morris, Kenyon & West, 2005).  

 

Ær sem eru með 3-3,5 í holdastig við fang þurfa eingöngu viðhaldsfóðrun fyrsta mánuð 

meðgöngunnar til þess að hámarka lífsmöguleika fóstuvísanna (Robinsson, Rooke & 

McEvoy, 2002; Robinson & McDonald, 1989) og auka vöxt fósturvefja. Takmörkuð fæða 
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strax eftir fang eykur prógesterón í blóði sem eykur líkur á fangfestu og meiri fósturfjölda.  

(Robinson & McDonald, 1989). Skert fóðrun eða viðhaldsfóðrun snemma á meðgöngu á 

ekki að hafa áhrif á fæðingarþunga lambsins að því gefnu að fóðrun á seinni hluta 

meðgöngu sé góð (Treacher & Caja, 2002) þannig að ærin nái upp góðum holdum, en 

lömb mæðra í slæmum holdum hafa minni lífsþrótt heldur en lömb mæðra í góðum 

holdum (Gardner, Buttery, Daniel & Symonds, 2007).  

 

Vaxtarhraði er mismikill eftir tímabilum og veltur á aldri og fæðuframboði (Abdullah, 

Kridli, Shaker & Obeidat, 2010). Aðrir áhrifaþættir á vöxt eru næringargildi fæðunnar og 

aðrir utanaðkomandi áhrifavaldar eins og sníkjudýr og sjúkdómar (Oddy & Sainz, 2002). 

 

Ýmiskonar meðferðir á meðgöngu hafa einnig áhrif á frjósemi og fæðingarþunga hjá ám. 

Tilraunir með rúning hafa gefið til kynna að haustrúningur gimbra bæti frjósemi þeirra og 

eykur fæðingarþungann um allt að 11% samanborið við vetrarrúning. Einnig hefur verið 

sýnt fram á það að vetrarrúning fullorðinna áa eykur fæðingarþungi lamba sem og 

fallþungi miðað við það sem gerist hjá órúnum ám (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir 

Thorgeirsson, 1989; Kenyon, Morel & Morris, 2004). 

 

1.3. Markmið verkefnissins 

Samhengið á milli fæðingarþunga og vaxtarhraða hefur verið rannsakað í erlendum 

fjárkynjum bæði til ullar- og kjötframleiðslu. Niðurstöður benda til þess að jákvætt 

samhengi sé þar á milli (Shelton, 1964). Sá galli fylgir að með miklum fæðingarþunga 

fylgja einnig auknir burðarerfiðleikar.  

Með aukinni og betri fóðrun á sauðfé yfir meðgöngutímann hafa spurningar vaknað um 

hvort aukinn fæðingarþungi skili sér í þyngri dilkum um haustið og jafnframt hversu langt 

megi ganga í þeim efnum án þess að auka á burðarvanda. Nánast engar rannsóknir hafa 

verið gerðar hérlendis varðandi tengsl á milli fæðingarþunga og vaxtarhraða fyrstu 

vikurnar og er hér leitast við að bæta þar úr. 

Markmið verkefnisins er að kanna áhrif fæðingarþunga tvílembingslamba á vaxtarhraða 

þeirra frá fæðingu að fjallrekstri og hvort áhrifin eru mismunandi eftir kyni lamba, aldri 

og ástandi mæðra. Vonast er til þess að niðurstöður verkefnisins geti nýst bændum 
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varðandi fóðrun áa á síðari hluta meðgöngunnar með tilliti til fæðingarþunga lamba og 

vaxtarhraða þeirra.  
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2. Efni og aðferðir 

2.1. Gögn 

Gagnasafnið sem var notað er frá fjárbúinu á Hesti frá árunum 2001-2006. Í gagnasafninu 

voru upplýsingar um fæðingarþunga og vaxtarhraða 2.417 tvílembinga undan ám á 

aldursbilinu tveggja til níu vetra. Fjöldi í aldurshópum var breytilegur.   

Tafla 1. Fjöldi lamba eftir aldri áa í gagnasafni 

Aldur 2 3 4 5 6 7-9 alls 

Fjöldi 643 538 417 438 212 169 2417 

 

Þær breytur sem unnið var með voru aldur móður, holdastig móður í apríl/byrjun maí, kyn 

lambs, fæðingarþungi og vöxtur. Vegna þess hve fáar mælingar voru í  átta og níu vetra 

hópunum voru þær settar saman með þeim sjö vetra og er sá hópur merktur sem 7 hér 

eftir. Vaxtartímabilið er frá burði eða frá byrjun maí til fjallreksturs um mánaðamótin 

júní/júli, þetta er því um það bil 6-8 vikna tímabil. 

2.2. Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnin voru skráð, flokkuð og allar töflur og myndir gerðar í Microsoft ® Office Excel ® 

2007. 

Tölfræðileg úrvinnsla var unnin í SAS Enterprice Guide 4.2 (© 2002-2003 SAS Institute 

Inc.) og SAS 9.2  (© 2002-2008 by SAS Institute Inc.) með línulegu líkani fyrir ójafnan 

fjölda (generalized linear model). Breytileiki í dagvexti lamba var greindur eftir aldri áa (7 

flokkar), kyni lamba (hrútar og gimbrar) og línulegu aðhvarfi á fæðingarþunga lamba. 

Einnig voru könnuð möguleg víxlhrif milli allra þáttanna í líkaninu. Að auki voru gerðar 

greiningar þar sem holdastigi ánna (13 flokkar) í lok apríl/byrjun maí var bætt við líkanið. 

Þetta seinna líkan var notað til að kanna samhengi holdastiga við fæðingarþunga og 

vaxtarhraða. Reiknuð voru leiðrétt meðaltöl vaxtarhraða eftir flokkunarbreytum og 

aðhvarfsstuðlar fyrir samfelldar breytur. Marktæk áhrif þáttanna á vaxtarhraða voru metin 

út frá niðurstöðum F-prófs. Ám með holdastig lægra en 2,00 var sleppt úr seinna 

uppgjörinu en þær voru sex talsins. 
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3. Niðurstöður 

3.1. Fæðingarþungi og aldur áa 

Mynd 1. sýnir fæðingarþunga lamba eftir aldri mæðra og kyni lamba. Fæðingarþunginn 

fer vaxandi með aldri áa nema hvað hann er lægri hjá elsta aldurshópi ánna. Athuga ber að 

í þeim flokki eru 7-9 vetra ær og eru þær einungis 169 talsins. 

 

           Mynd 1.  Fæðingarþungi eftir aldri áa og kyni lamba 

Eldri ærnar bera þyngri lömbum en þær yngri. Aldurshóparnir 4-7 vetra bera að meðaltali 

4,15-4,21 kg tvílembingum. Meðal fæðingarþungi tvílembinga hjá tveggja vetra á er 3,58 

kg og hjá þriggja vetra á 3,89 kg. Hrútlömb eru þyngri en gimbrarnar hjá öllum 

aldurshópum, en mesti munurinn milli kynja er hjá elstu ánum 7-9 vetra eða 0,24 kg.  

 

3.2. Vöxtur og aldur áa 

Meðal vaxtarhraði að fjallrekstri (6-8 vikur) er 279 g/dag, hrútar vaxa hraðar en gimbrar, 

sem nemur 14 g/dag. Mestur vaxtarhraðinn er hjá lömbum undan 4 og 5 vetra ám (283 og 

282 g/dag) en lakastur hjá elstu ánum 7-9 vetra 268 g/dag. 
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                          Mynd 2. Vöxtur lamba eftir aldri mæðra og kyni lamba 

Ef mynd 1. er skoðuð samhliða mynd 2. má sjá að léttustu lömbin, hjá tveggja vetra ánum, 

vaxa tiltölulega hratt eða um 280 g/dag. Það er aðeins meira heldur en lömb hjá þriggja 

vetra ánum sem vaxa um 277 g/dag. Þannig að þrátt fyrir að fæðingarþungi hjá tveggja 

vetra gömlum ám er lægri heldur en þriggja vetra, þá taka þau lömb fram úr þeim í vexti 

þegar líður á vaxtartímabilið.  

3.3. Fæðingarþungi, vöxtur og kyn lamba 

Á 3. mynd sést dreifing fæðingarþunga og vaxtarhraða í gagnasafninu í heild. Hér má til 

dæmis sjá lömb sem eru smá við fæðingu (2 kg) eru að vaxa allt frá 120-280 g/dag. Einnig 

má sjá dæmi um að lömb sem eru þung við fæðingu (4-4,5 kg) eru að vaxa frá 100-400 

g/dag. Þannig að breytileiki er mikill í gagnasafninu. 

 

 

                 Mynd 3. Dreifing vaxtarhraða og fæðingarþunga   
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Tafla 2. Leiðrétt meðaltöl yfir fæðingarþunga tvílembingslamba, eftir kyni lamba og aldri 

móður ásamt p-gildi F-prófs á tölfræðilegri marktekt hvers þáttar. 

  Fæðingarþungi í 

kg 

P-gildi 

Kyn Hrútar 4,12 < 0,0001 

 Gimbrar 3,94  

Aldur móður 2ja vetra 3,60 < 0,0001 

 3ja vetra 3,90  

 4ja vetra 4,15  

 5 vetra 4,15  

 6 vetra 4,21  

 >7 vetra 4,16  

Staðalfrávik leifa 

(RMSE) 

 0,50  

Skýringarhlutfall R²  0,21  

    

 

Eins og tafla 1 sýnir munar 0,18 kg á fæðingarþunga kynjanna, fæðingarþungi eykst eftir aldri 

móður nema í elsta hópnum þá minnkar hann lítillega. Skýringarhlutfallið er 21%. 
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Tafla 3. Leiðrétt meðaltöl yfir vaxtarhraða tvílembingslamba frá fæðingu til fjallreksturs, eftir 

kyni lamba og aldri móður ásamt aðhvarfsstuðli línulegs aðhvarfs vaxtarhraða að 

fæðingarþunga og p-gildi F-prófs á tölfræðilegri marktekt hvers þáttar. 

   

Vaxtarhraði í 

g/dag 

 

  P-gildi 

Kyn Hrútar 285 < 0,0001 

 Gimbrar 271  

Aldur móður 2ja vetra 280 0,0012 

 3ja vetra 277  

 4ja vetra 283  

 5 vetra 282  

 6 vetra 280  

 >7 vetra 268  

Fæðingarþungi (aðhvarf) (g/dag)/kg 19,88  

Staðalfrávik leifa (RMSE)  40,17  

Skýringarhlutfall R²  0,12  

 

Í töflu 2 sést að fæðingarþungi hefur áhrif á vöxt um 19,88 g/dag á hvert kg 

fæðingarþunga. Meðal vaxtarhraði er nokkuð svipaður hjá aldurflokkum nema hjá elstu 

ánum þar sem hann er minni. Skýringarhlutfall eftir kyni, fæðingarþunga og aldri mæðra 

er 12% og því alls ekki afgerandi. 

 

Víxlhrif milli þátta (fæðingarþungi*aldur móður, fæðingarþungi*kyn, aldur móður*kyn 

og fæðingarþungi*aldur móður*kyn) voru skoðuð en höfðu ekki marktæk áhrif á vöxt 

lamba. Fæðingarþungi, aldur móður og kyn hafa hvert um sig marktæk áhrif á vaxtarhraða 

lamba. Áhrif aldurs mæðra er ekki hámarktækt, þó marktækt, enda eru það minni hópar.  

 

3.4. Áhrif holdastigs áa á fæðingarþunga og vöxt 

Ærnar voru allar holdastigaðar og eru holdastigin á með 0,25 nákvæmni, flokkun þeirra er 

sýnd í töflu 2. Alls eru þær 2412, sex ær voru með minna en 2,00 í holdastig og var þeim 

sleppt við vinnslu þessa hluta. 
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Tafla 4. Flokkun áa eftir holdastigun frá lok apríl/byrjun maí 

Holdastig Fjöldi Holdastig Fjöldi 

<2,00 6 3,25 141 

2,00 30 3,50 447 

2,25 26 3,75 423 

2,50 71 4,00 509 

2,75 62 4,25 355 

3,00 117 4,50 204 

  Alls 2412 

 

Mynd 4. sýnir fæðingarþunga lamba eftir holdastigun áa. Eins og sést eru ær með 2 í 

holdastig með afgerandi léttari lömb en í öðrum flokkum. Svipaður fæðingarþungi er hjá 

ám með holdastig 2,5-4,25 en fer lækkandi hjá ám með 4,5-4,75 í holdastig. 

 

Mynd 4. Leiðrétt meðaltöl, fæðingarþungi eftir holdastigi áa í lok apríl/byrjun 

maí  

 

Vaxtarmunur lamba eftir holdastigi áa var ekki marktækur samkvæmt þessari rannsókn en 

það er á skjön við aðrar rannsóknir (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 

1989).  
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Mynd 5. Vöxtur lamba g/dag eftir holdastigi áa í lok apríl/byrjun maí 

Vöxtur hér er breytilegur eftir holdastigi áa þó lægstur hjá ám með holdastig upp á 2,00-

2,25. Mikill vaxtarhraði, eða 280 g/dag, er hjá ám með 2,5 í holdastig en síðan lækkar 

hann aftur í rúm 270 g/dag hjá ám með 2,75 í holdastig og fer smá hækkandi eftir 

holdastigi. Hjá feitustu ánum eða 4,5-4,75 fer vaxtarhraðinn aðeins lækkandi aftur.  
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4. Umræður  

4.1. Áhrif fæðingarþunga á vöxt 

Niðurstöður þessa verkefnis sýna að fæðingarþungi hefur marktæk áhrif á vöxt lamba, 

sem nemur 19,88 g/dag á hvert kg fæðingarþunga á tímabilinu frá burði fram að fjallferð 

(6-8 vikur). Bandarísk rannsókn á fæðingarþunga og næringarefnaupptöku eftir burð. Þar 

kom fram að meiri vaxtarhraði fylgir hærri fæðingarþunga (Greenwood, Hunt, Hermanson 

& Bell, 1998). Þetta gæti að hluta til skýrst af því að lömb sem eru þyngri við fæðingu 

hafa ákveðið forskot varðandi vöxt. Þau hafa meiri orkuforða sem hjálpar þeim með 

lífeðlisfræðilega þætti. Þau hafa örari efnaskipti og nýta þannig fæðuna betur til 

próteinmyndunar og þar af leiðandi til vöðvauppbyggingar (Greenwood, o.fl., 2002).  

Þar sem rannsóknin tók aðeins vaxtartölur frá burði að fjallrekstri (6-8 vikur) er ekki hægt 

að segja til um hvort þessi áhrif vara yfir allan vaxtarferil lambsins. Niðurstöður annarra 

rannsókna sýna að vaxtarhraði er mestur fyrstu fjórar til fimm vikurnar eftir burð 

(Greenwood, Hunt, Hermanson & Bell, 1998). Þá hafa rannsóknir einnig gefið til kynna 

að vöxtur sé mestur hjá 81-185 daga gömlum lömbum (Abdullah, Kridli, Shaker & 

Obeidat, 2010). Það má vera að þetta misræmi skýrist af mismunandi fjárkynjum, tíma 

burðar og fæðu. En undirstrikar jafnframt þörfina á því að skoða áhrif fæðingarþunga á 

heildar vaxtarferil lamba. 

 

Dreifni fæðingarþunga og vaxtarhraða var frekar mikil. Tölugildi fyrir þessa þætti verða 

líklega aldrei mjög jafnt dreifð sökum þess að margir þættir eiga hlut að máli. Áhrif 

einstaklingsins, móður, föðurs, fóðurs, bæði á meðgöngu, vaxtartíma og veðurfar. (Saghi, 

Khadivi, Navidzadeh & Nikakhti, 2007; Yilmaz, Denk & Bayram, 2007) 

 

Erfitt er að skilgreina hver æskileg fæðingarþyngd lamba eigi að vera. Vissulega er 

samhengi á milli fæðingarþunga og vaxtarhraða, eins og niðurstöður gefa til kynna. En 

ýmsir aðrir þættir hafa hér áhrif eins og áður hefur komið fram. Margt væri þarft að skoða 

betur svo sem hvað gerist eftir fjallrekstur fram á haust? Kemur þá aldur eða ástand móður 

frekar til með að segja til sín eða ef til vill lambafeðurnir og ræktunin? Það væri áhugavert 

að skoða samhengi á milli lambsfeðra og vaxtar bæði frá burði til fjallreksturs og síðan að 

hausti.  
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Ef niðurstöður yfir fæðingarþunga eru bornar saman við fyrr rannsóknir. Kemur fram að 

fæðingarþungi hefur verið að aukast með árunum, í þessari rannsókn var meðal 

fæðingarþunginn 3,95 kg. Í rannsókn Sigurgeirs og Stefáns var meðal fæðingarþungi fyrir 

tvílembinga 3,30 kg (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). Það má 

sennilega rekja til þess að með betri fóðrun er verið að hlúa betur að ánum á meðgöngu.  

 

4.2. Áhrif kyns á fæðingarþunga og vaxtarhraða 

Munur á fæðingarþunga og vaxtarhraða hrúta og gimbra er staðfestur í þessum gögnum. 

Hrútar eru um 0,2 kg þyngri við burð og vaxa 14 g/dag meira heldur en gimbrar. Eru þær 

niðurstöður í samræmi við ýmsar aðrar rannsóknir (Saghi, Khadivi, Navidzadeh & 

Nikakhti, 2007; Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989; Gardner, 

Buttery, Daniel & Symonds, 2007; Yilmaz, Denk & Bayram, 2007).  

4.3. Fæðingarþungi og vöxtur eftir holdastigi áa 

Í þessari rannsókn koma fram vísbendingar um að samhengi sé á milli fæðingarþunga eða 

vaxtar og holdastigs áa, samanber mynd. 5, þó að samhengið sé ekki marktækt. Í 

niðurstöðum eldri rannsókna hefur einnig komið fram jákvætt samhengi milli vaxtarhraða 

og holdastigs áa tveimur vikum fyrir burð, sérstaklega varðandi niðurstöður holdastigunar 

tveimur vikum fyrir burð (Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989). 

Vöxtur var vaxandi með auknum holdastigum eins og sést á mynd 5. en fæðingarþunginn 

fylgir ekki eins holdastigum áa eins og mynd 4. sýnir. Það er í samræmi við kúrfu Stefáns 

og Sigurgeirs (1989) þar er marktækt samhengi á milli aukins holdastigs og vaxtar en eftir 

holdastig 4,00 fer vaxtarhraðinn minnkandi. Í þeirri rannsókn voru tekin holdastig yfir 

meðgönguna og reyndist sterkasta samhengið á milli vaxtarhraða og holdastigs móður 

vera tveimur vikum fyrir burð. 

Vöxtur hefur aukist frá eldri niðurstöðum en meðalvaxtarhraði í þessari rannsókn var 279 

g/dag. Í rannsókn Sigurgeirs og Stefáns var meðal vaxtarhraði tvílembinga yfir 7 vikna 

tímabil var 266 g/dag (Sigurgeir Thorgeirsson & Stefán Sch. Thorsteinsson, 1989). 

Þótt að margt sé sammerkt með þessari rannsókn og eldri rannsóknum (Kenyon, Morel & 

Morris, 2004; Stefán Sch. Thorsteinsson & Sigurgeir Thorgeirsson, 1989) þá verður að 

hafa það til hliðsjónar að í þeim rannsóknum voru skoðaðir hópar áa sem voru á 

mismunandi fóðri. Sem dæmi er þess getið í íslensku rannsókninni var byggt á tilraunum 
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með mismunandi fóðrun. Í þessari rannsókn eru byggt á reglulegum skýrslum án sérstakra 

upplýsinga um fóðrun. 
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5. Ályktanir 

Það er samhengi á milli fæðingarþunga og vaxtarhraða hjá lömbum sem nemur um 20 

g/dag á hvert kg fæðingarþunga. Hrútlömb vaxa 14 g/dag meira heldur en gimbrar og 

aldur mæðra hefur áhrif á vaxtarhraða, þó ekki afgerandi. Því hlýtur því að vera æskilegt 

að fóðra ær þannig á síðari hluta meðgöngu að ná fram þeim fæðingarþunga lamba sem 

líklegt er að gefi mestan vaxtarhraða sem er um 4 kg samkvæmt þessum niðurstöðum.  

 

Ef til vill skýrist meiri vöxtur þyngri lamba af tvennu. Annars vegar þeim eiginleikum 

sem lambið öðlast við að vera þyngra. Svo sem að verða fyrri til að nýta beit með 

mjólkinni og meiri orkuforða sem nýtist til vaxtar og vöðvauppbyggingar. Hins vegar að 

ærin er í betra standi, ær sem er vel fóðruð skilar stærri lambi en hefur jafnframt forsendur 

til að mjólka meira.  

 

Vaxtartíminn sem var skoðaður hér var aðeins 6-8 vikur. Í framhaldi af þessari rannsókn 

þyrfti að skoða vöxt lamba frá burði fram að hausti og þá með tilliti til holdastigs móður 

og ætternis lambsins. Hvernig er samspili umhverfis og erfðaeiginleika frá burði til 

slátrunar háttað? Sama má spyrja um áhrif tíma vaxtarins, er hann samfelldur að slátrun 

eða hægir á honum þegar nær dregur hausti?   
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