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Formá li 

Þessi sky rslá til Erfðánefndár lándbu náðárins er tekin sámán áð beiðni nefndárinnár í  

sámræmi við stefnumo rkunárá ætlun sem nefndin hefur sett se r. Su  stefnumo rkun byggir á  

þeim meginmárkmiðum nefndárinnár áð vinná áð várðveislu og ny tingu erfðááuðlindá sem 

eru eðá gætu verið verðmætár í  í slenskum lándbu náði eðá háft menningárlegt gildi. 

I  sky rslunni er áð finná y msár lykilstærðir várðándi í slenská ku ástofninn og má  þár nefná 

stofnstærð, umfáng sky rsluhálds, niðursto ður ránnso kná er várðá erfðáfræðilegá sto ðu 

stofnsins o.fl. 

I  sky rslunni er einnig fárið yfir hvernig og hváðá upply singum várðándi í slenská ku ástofninnn 

er sáfnáð og hvernig þær eru várðveittár. Einnig er rætt hvernig kynbo tágildi gripá er metið og 

fárið yfir helstu ránnso knir sí ðustu á rá er snertá og várðá erfðáfræðilegá sto ðu stofnsins, eðá 

frá  því  áð sí ðástá sky rslá vár gerð á rið 2014. 

Ræktunármárkmið í slenská ku ástofnsins sem fágrá ð í  náutgripárækt hefur sámþykkt er birt í  

heild sinni í  sky rslunni. 

 

Selfossi, 28. september 2021, 

 

Guðmundur Jo hánnesson 

Rá ðgjáfármiðsto ð lándbu náðárins 
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Inngángur 

I slensku ky rnár fluttust til I slánds með lándná msmo nnum frá  Noregi og á ætláð hefur verið áð 

innflutningurinn háfi á tt se r stáð við lándná m eðá á  á runum 870-930, miðáð við ránnso knir á  

skyldleiká í slenskrá og norskrá ku á. I slensku ky rnár eru einnig skyldár y msum breskum 

ku ákynjum, mjo g fjárskyldár þo , og hefur í slenská ku ákynið hefur verið svo til einángráð í  

1100 á r. Einhver innflutningur á tti se r stáð á  18. og 19. o ld, lí klegá með káupmo nnum frá  

Dánmo rku, en erfðáfræðilegár ránnso knir sy ná áð á hrifin áf þeim innflutningi eru smá vægileg. 

Lí tið er til áf skrá ðum heimildum um þánn innflutning. So gulegár heimildir styðjá einnig 

kenninguná um erfðáfræðilegá einángrun. Ny justu ránnso knir Egils Gáutásonár sem byggjá á  

árfgerðárgreiningum stáðfestá þettá og áð ná nustu ættingjár í slensku ky rinnár eru go mlu 

norrænu lándkynin. 

 I slenská ku ákynið hefur miklá se rsto ðu vegná einángrunár, stofninn er mjo g lí till og finnst svo 

til einungis á  I slándi. I slenská náutgripi eðá blendingá er áð finná í  Sví þjo ð, vegná 

sæðisu tflutnings þángáð, í  Dánmo rku, Færeyjum og á  Grænlándi. Þo  er um áð ræðá á káflegá fá á 

gripi og vándkvæðum bundið áð viðháldá þeim vegná tákmárkáná á  flutningum erfðáefni lándá 

á  milli. Þár sem stofninn hefur verið ræktáður í  á rhundruð á n utánáðkomándi í blo ndunár er 

ekki o lí klegt áð erfðábreytileiki í  stofninum se  minni en ánnárrá stofná, þá  se rstáklegá fyrir 

á kveðná eiginleiká. Eiginleikár sem lí tið hefur verið hugáð áð í  ræktun eru með miklá 

erfðábreidd og má  þár meðál ánnárs nefná liti. Kynbo tástárf he rlendis er unnið í  minni stofni 

en gerist ví ðást ánnárs stáðár og skápár á kveðin vándámá l várðándi t.d. áfkvæmáránnso knir á  

náutum áuk þess sem mo guleikár til u rváls eru mun minni en álmennt gerist. Sámá vándámá l 

skápást við u rvál náutsmæðrá. 

I slenská ku ákynið hefur áðállegá verið ny tt sem mjo lkurfrámleiðslukyn og hefur verið ræktáð 

sem slí kt frá  uppháfi sí ðustu áldár þegár segjá má  áð skipulágt ræktunárstárf í  náutgripárækt 

háfi háfist he r á  lándi. Stefnán hefur verið nokkuð sky r várðándi þáð áð ekki er stefnt áð því  áð 

sámeiná í  sámá kyni kosti til mjo lkur- og kjo tfrámleiðslu, með o ðrum orðum er ræktáð 

einnytjákyn en ekki tví nytjákyn eins og ví ðá erlendis. Á rsnytin í  í slensku ku num á rin 1150 til 

1550 vár um 1.100 kg á  á rsku , en um 5.000 kg á  á rsku  á rið 2000. Á rið 2020 vár meðálnyt yfir 

lándið 6.384 kg á  á rsku . Frá  uppháfi skipulegs ræktunárstárfs hefur einkum og se r í  lági verið 

horft til áukinnár áfurðágetu þo  á herslán háfi færst í  áuknum mæli yfir á  áðrá eiginleiká hin 

sí ðári á r. Segjá má  áð nokkur stráumhvo rf háfi orðið í  ræktunárstárfi á  á ttundá á rátug sí ðustu 

áldár þegár unnið vár kynbo táskipulág fyrir í slenská ku ástofninn og skipulágðár 

áfkvæmáránnso knir á  náutum teknár upp í  kjo lfárið. Þá  márkáði innleiðing ny s kynbo támáts 

(BLUP) á rið 1993 tí mámo t. Ef horft er til þess hve ættliðábil er lángt í  náutgripárækt má  segjá 

áð á hrif þess se u fyrst áð komá frám á  állrá sí ðustu á rum. 

I  dág stendur ræktunárstárfið á  þro skuldi mikillá tí mámo tá en unnið er áð innleiðingu 

erfðámengisu rváls. Ekki þárf áð fjo lyrðá um áð su  innleiðing mun váldá stráumhvo rfum hváð 
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erfðáfrámfárir snertir en á  sámá tí má er grí ðárlegá mikilvægt áð vándá til verká, háldá 

skyldleikárækt í  skefjum og viðháldá erfðábreytileiká svo sem nokkur kostur er. Vonir stándá 

til áð erfðámengisu rvál verði innleitt áð fullu á  á rinu 2023 með til dæmis ví ðtækum 

vefjásy náto kum til árfgreiningá. Slí kt mun gjo rbyltá áðstæðum og mo guleikum til frekári 

ránnso kná á  í slenská ku ákyninu. 
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Ræktunármárkmið 

Fágrá ð í  náutgripárækt hefur sámþykkt eftirfárándi ræktunármárkmið fyrir í slenská ku ákynið 

í  sámræmi við 4. gr. bu náðárlágá nr. 70/1998: 

I  frámtí ðárskipulági á  ræktun í slenská ku ákynsins skál lo gð á herslá á  áð gerá í slenská 

náutgripárækt svo sjá lfbærá sem kostur er. Háft verður áð leiðárljo si áð sámþættá frámfárir 

þeirrá eiginleiká sem skiptá meginmá li fyrir mjo lkurfrámleiðslu á  hverjum tí má en jáfnfrámt 

skál gætá þess áð háldá á sættánlegum erfðábreytileiká og sveigjánleiká til áð bregðást við 

breyttum áðstæðum. I slenská ku ákynið verði ræktáð á frám sem megin frámleiðslukyn 

greinárinnár. Kynbo táskipulág og ræktunárstárf táki mið áf fjo lþættum márkmiðum með 

mikilli á herslu á  eiginleiká sem tengjást lí fsþro tti og endingu. Lo gð verði á herslá á  áð ny tá 

erfðátækni til fullnustu við skipulágningu kynbo tástárfsins. Lo gð verði á herslá á  sámfe lágslegá 

sámsto ðu og skyldur þess við várðveislu hins lí ffræðilegá fjo lbreytileiká. I  ljo si þessá eru 

ræktunármárkið í slenská ku ákynsins eftirfárándi. 

I. Almenn ræktunarmarkmið: 

I.1 Afurðasemi, frjósemi, ending 

Ræktunármárkmið í slenská ku ákynsins miðár áð því  áð ræktá heilbrigðár, frjo sámár og 

endingárgo ðár ky r með sámþættingu áfurðáeiginleiká og eiginleiká er tengjást lí fsþro tti og 

endingu í  heildár-kynbo teinkunn. 

Ræktunármárkmið í slenská ku ákynsins miðár áð því  áð viðháldá miklum erfðábreytileiká og 

lá gmárká skyldleikárækt svo sem kostur er. 

I.2 Sköpulag, skap og sérkenni 

Ræktunármárkimið er áð ræktá sterkbyggðár ky r og há fættár ky r með go ðá bolry md og gott 

skáp. 

Ræktunármárkmið er áð ræktá kollo ttár ky r og viðháldá o llum mo gulegum litááfbrigðum 

innán stofnsins. 

II. Sérstök ræktunarmarkmið fyrir einstaka eiginleika 

II.1 Afurðir 

Ræktunármárkmiðið miðár áð því  áð ræktá ky r sem skilá miklum áfurðum þegár á  fyrstá 

mjáltáskeiði með á herslu á  pro teinfrámleiðslu. 

II.2 Efnainnihald mjólkur 

Se rsto k á herslá skál verá á  áð áuká tí ðni þeirrá verðefná sem bætá ny tingu og áuká hollustu 

mjo lkur. 
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II.3 Frjósemi 

Leggjá skál á herslu á  áð bætá frjo semi í slenská ku ákynsins sem miðár áð því  áð háldá æskilegu 

bili milli burðá, go ðu fánghlutfálli, eðlilegri meðgo ngu og burði lifándi hráustrá ká lfá. 

II.4 Júgur- og spenagerð 

Se rso k á herslá verði lo gð á  ju gur se u vel borin og sterk, ju gurbánd greinilegt. Spenár vel 

stáðsettir og hæfilegá lángir (3,5-4,5 cm.) og sterklegá válið gegn u tstæðum frámspenum. 

II. 5 Mjaltir 

Válið verði fyrir jo fnum hro ðum mjo ltum (m. mjáltáhráði á.m.k 2,5-3 l/mí n). Se rsto k á herslá 

lo gð á  áð veljá gegn mismjo ltum. 

II.6 Júgurhreysti 

Ræktunármárkmiðið er áð áuká ju gurhreysti og lækká tí ðni ju gurbo lgu. 

III. Samsetning kynbótaeinkunnar  

Yfirlit yfir vægi einstákrá þá ttá í  kynbo táeinkunn endurspeglár ræktunárá herslur á  hverjum 

tí má. Nu verándi vægi einstákrá eiginleiká kynbo táeinkunnárinnár er áð finná í  eftirfárándi 

to flu. U rvál fyrir áfurðum er u rvál fyrir frámleiðslu verðefná þánnig áð áfurðáeinkunnin er 

sámsett u r einkunn fyrir fitumágni, pro teinmágni og pro teinpro sentu í  hlutfo llunum 47% 

fitumágn, 48% pro teinmágn og 5% pro teinpro sentá.  

 

TAFLA 1. VÆGI EIGINLEIKA Í KYNBÓTAEINKUNN 

EIGINLEIKI VÆGI - NAUT VÆGI - KÝR 

Afurðir 36% 36% 

Frjósemi 10% 11% 

Frumutala 8% 9% 

Júgur 10% 11% 

Spenar 10% 13% 

Mjaltir 8% 10% 

Skap 8% 10% 

Ending 10% 0% 

Samtals 100% 100% 
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BREYTINGAR Á RÆKTUNARMARKMIÐI 

Á  sí ðustu á rum hefur orðið þo  nokkur breyting á  ræktunármárkmiði í slenská ku ástofnsins. 

Þær breytingár háfá se rstáklegá miðáð áð því  áð táká fleiri þætti en áfkástágetu inn í  

ræktunármárkmiðið. Þánnig hefur hlutfállslegt vægi áfurðá lækkáð sem á  á rum á ður vár 

állsrá ðándi eiginleiki í  ræktunárstárfinu. Þettá er í  tákt við ræktunárá herslur ánnárs stáðár í  

heiminum þár sem váxándi á herslá er lo gð á  þætti sem drágá u r frámleiðslukostnáði, se r í  lági 

eiginleiká sem tengjást endingu og heilbrigði gripánná, eiginleiká sem kállá má  meðferðár- og 

umo nnunáreiginleiká. He rlendis má  segjá áð váxándi kro fur neytendá um áð drágá u r 

lyfjánotkun í  mjo lkurfrámleiðslu háfi einnig verið háfðár í  hugá. Lengst áf sí ðustu o ld vár 

eingo ngu válið fyrir áuknum áfurðum og þá  se rstáklegá áukinni mjo lkurfitu. Á  ní undá 

á rátugnum breyttist su  á herslá og fárið vár áð horfá til pro teins. Sí ðán þá  háfá einnig fleiri 

eiginleikár komið inn í  ræktunármárkmiðið, nu  sí ðást ending á rið 2003. I  dág er vægi áfurðá 

36% og válið er fyrir áukinni áfkástágetu í  verðefnum, kg fitu og pro teins. Vægi eiginleiká nu  

byggir á  hágrænu vægi þeirrá sem unnið vár á runum 2017-2019.  Vægi eiginleiká í  

ræktunármárkmiðinu má  sjá  í  to flu 1 og á  mynd 1. 

 

 

Mynd 1 Vægi einstakra eiginleika í heildareinkunn (ræktunarmarkmiði) 1974-2021. 
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Fjo ldi gripá 

Frá  á rinu 1900 hefur náutgripum á  I slándi fjo lgáð umtálsvert eðá um ru mlegá 300%. Á  þessu 

tí mábili háfá á tt se r stáð miklár þjo ðfe lágslegár breytingár sem leitt háfá áf se r miklár 

bu há ttábreytingár í  sveitum lándsins. Fyrir þáð fyrstá hefur bu setá fo lks tekið miklum 

stákkáskiptum á  þessum tí má, fo lki til sveitá hefur fækkáð mikið og bu setá þjáppást í  káuptu n 

og káupstáði. Þessi þro un hefur leitt áf se r þo rf til þess áð getá keypt mátvæli eins og mjo lk, 

mjo lkurvo rur og kjo t, sem áftur leiddi áf se r stofnun áfurðásto ðvá eins og mjo lkurbu á, 

slá turhu sá og kjo tvinnslná og þess se r greinilegá merki í  þro un á  fjo ldá náutgripá. Mjo lkurku m 

fjo lgáði mikið á  sí ðustu o ld eðá állt þár til frámleiðslá vár orðin umfrám innánlándsneyslu og 

gripið vár til frámleiðslusty ringár. Á  sámá tí má urðu miklár frámfárir í  sveitum lándsins og 

tu nrækt jo kst grí ðármikið þegár frámræslá várð ráunhæfur kostur. Þáð leiddi áf se r mo guleiká 

bændá til þess áð fjo lgá bu fe náði og þá  t.d. náutgripum til frámleiðslu náutákjo ts en su  

frámleiðslá gerir miklár kro fur til fo ðurmágns. 

TAFLA 2. FJÖLDI NAUTGRIPA Á ÍSLANDI 

 NAUTGRIPIR, ALLS MJÓLKURKÝR KVÍGUR GELDNEYTI 

1900 23.569 16.741   

1910 26.438 17.943   

1920 23.497 16.936   

1930 30.083 21.686   

1940 39.732 28.597   

1950 44.505 31.766   

1960 47.508 34.067   

1970 53.294 34.275   

1980 59.933 33.577 4.102 11.590 

1990 74.889 32.246 4.583 17.951 

2000 72.135 27.066 6.361 19.847 

2010 72.509 25.379 6.620 18.873 

2020 81.030 25.896 6.167 22.928 
Heimild: Bændasamtök Íslands, Hagstofa Íslands, Mælaborð landbúnaðarins 

 

I  to flu 2 má  sjá  yfirlit yfir fjo ldá náutgripá á  I slándi frá  á rinu 1900. Þár má  glo ggt sjá  

á ðurnefndá þro un áuk þess sem go gn og skrá ningár eftir gripáflokkum verðá mun betri frá  og 

með 1980. Þro unin má  segjá áð háfi verið á  þánn veg áð frám til 1960-1970 háfi ku ábændur 

eingo ngu háldið mjo lkurky r og kví gur til endurny junár. I  kjo lfár mikillá umbyltingá í  járðrækt 

sko puðust mo guleikár til á setnings náutpenings til kjo tfrámleiðslu og náutgripum fjo lgár 

mikið frá  1980 til 1990. Á  sámá tí má jo kst frámleiðslá náutákjo ts. Þettá má  sjá  á  mynd 2 sem 

sy nir hlutfáll mjo lkurku á áf heildárfjo ldá náutgripá. Lengst áf sí ðustu o ld eðá frám til 1960 er 

þettá hlutfáll re tt ru m 70% en fer svo lækkándi upp u r því . I  dág er hlutfáll mjo lkurku á um 

þriðjungur áf í slenská ku ákyninu. 
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Mynd 2 Heildarfjöldi nautgripa og fjöldi mjólkurkúa 

 

I  dág eru állir náutgripir skrá ðir í  gágnágrunn náutgripáræktárinnár, Huppu. Á rið 2006 vár 

innleidd skyldumerking á  o llum náutgripum he rlendis og sí ðán þá  háfá állár skrá ningár 

sto rbátnáð og yfirlit um fjo ldá náutgripá og skiptingu þeirrá eftir kyni og áldri mjo g nærri lági 

á  hverjum tí má. 

TAFLA 3. FJÖLDI LIFANDI GRIPA Í NAUTGRIPARÆKTARKERFINU HUPPU Í DES. ÁR HVERT 

GRIPIR 2017 2018 2019 2020 

MJÓLKURKÝR 27.005 26.707 26.415 26.331 

HOLDAKÝR 2.034 2.287 2.654 3.157 

KVÍGUR, 25 MÁN. OG ELDRI 4.857 4.618 4.584 4.790 

KVÍGUR, 13-24 MÁN. 11.627 11.359 11.553 11.113 

KVÍGUR, 0-12 MÁN. 12.437 12.849 12.307 12.361 

NAUT, ELDRI EN 24 MÁN. 2.641 2.696 2.567 3.176 

NAUT, 21-24 MÁN. 2.300 2.314 2.590 2.741 

NAUT, 18-20 MÁN. 2.445 2.449 2.502 2.440 

NAUT, 15-17 MÁN. 2.344 2.468 2.632 2.447 

NAUT, 12-14 MÁN. 2.770 2.967 2.857 2.959 

NAUT, YNGRI EN 12 MÁN. 10.216 10.595 10.569 10.382 

SAMTALS NAUTGRIPIR 80.676 81.309 81.230 81.897 
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Sámkvæmt þessum to lum má  ætlá áð heildárfjo ldi náutgripá í  lándinu se  nu  milli 81 og 82 þu s. 

tálsins. Þár áf eru mjo lkurky r um 32% og hefur heldur fárið fækkándi undánfárin á r. Holdáku m 

hefur áftur á  mo ti fjo lgáð og teljá þær nu  yfir 3 þu s. gripi eðá há tt í  4% áf heildárfjo ldá 

náutgripá.  Fjo ldi kví gná er sámtáls um 28.300 sem er í  go ðu sámræmi við ráunverulegt 

endurny junárhlutfáll ku ástofnsins en þáð liggur nærri 37% á  á ri. Hver mjo lkurky r ber nu  til 

jáfnáðár 2,89 sinnum á  æviskeiðinu og er meðáláldur við fo rgun 1.865,3 dágár. 
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Sky rsluháld 

I  ráun má  skiptá sky rsluháld í  náutgripárækt á  I slándi í  tvo flokká; hjárðbo k og 

áfurðásky rsluháld. Náutgripáræktárgágnágrunnurinn Huppá og einstáklingsmerkingákerfið 

MÁRK er í  ráun einn og sámi grunnurinn þár sem hvort kerfi um sig ny tir sámá miðlægá 

gágnágrunninn. MÁRK heldur után um merkingár náutgripá sámkvæmt á kvæðum reglugerðár 

um merkingár bu fjá r á sámt burðár- og flutningsso gu gripá. I  sky rsluháldskerfinu Huppu er svo 

áð finná áfurðáskrá ningár bændá á sámt ætternisupply singum og máti á  kynbo tágildi. 

Þeim bændum sem frámleiðá mjo lk stendur til boðá áð táká þá tt í  áfurðásky rsluháldi sem er 

grunnur áð máti á  kynbo tágildi gripánná. Þá tttáká í  sky rsluháldi er forsendá þess áð njo tá 

greiðslná frá  rí kinu sámkvæmt sámningi um stárfsskilyrði náutgripáræktárinnár og hefur 

verið svo frá  á rinu 2017. Þettá hefur leitt til þess áð állir mjo lkurfrámleiðendur á  lándinu háldá 

áfurðásky rslur og mun I slánd einá lándið í  heiminum þár sem þá tttáká í  sky rsluháldi er ná nást 

100%. Þeir bændur sem ekki táká þá tt í  sky rsluháldi færá svokálláðá hjárðbo k þár sem 

eingo ngu er um áð ræðá færslu á  burðum, áfdrifum, káupum/so lu og slá turupply singum. Frá  

og með 1. jánu ár 2006 hefur verið skylt áð merkjá og skrá  állá náutgripi í  MÁRK, gágnágrunn 

einstáklingsmerkingánná. 

I  sky rsluháldskerfinu eru skrá ðár eftirfárándi upply singár: 

• Ætternisupply singár 

• Burðir og áfdrif gripá 

• Nyt ku nná, má náðárlegár mælingár 

• Niðursto ður ky rsy ná (beinn innlestur frá  Ránnso knástofu mjo lkuriðnáðárins) 

• Slá turupply singár (þungi og mátsflokkur, beinn innlestur frá  slá turhu sum) 

• U tlitsmát (ku ádo már) 

• Mjáltááthugun 

• Heilsufársskrá ningár og meðho ndlánir (tenging við Bu fjá rheilsu) 

• Frjo semisupply singár 

o Sæðingár 

o Á rángur og fánghlutfáll 

o Niðursto ður fángsy ná (beinn innlestur frá  Ránnso knástofu mjo lkuriðnáðárins) 

• Náutásto ðin 

o Sæðisgæði, kynvilji, o.s.frv. 

o Sæðisbirgðir 

• Árfgerðárgreiningár (DNÁ-sy ni) 

Áfurðásky rsluháldið er frámkvæmt áf bændum sjá lfum, þ.e. þeir mælá nyt ku nná og táká 

ky rsy ni sjá lfir. Nyt er skrá ð áf bændum sjá lfum beint í  sky rsluháldskerfið Huppu, lesin með 

ráfrænum hætti beint u r to lvukerfum mjáltábu náðár eðá skiláð á  páppí r til skrá ningár hjá  
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Rá ðgjáfármiðsto ð lándbu náðárins. Ru mlegá 90% bændá sem táká þá tt í  sky rsluháldi skrá  eðá 

lesá mælingár sjá lfir beint í  Huppu. Um á rámo tin 2020/21 voru 533 bu  sem frámleiddu mjo lk 

á  lándinu o llu og þár áf skiluðu 530 bu  sky rslum í  desember 2020 eðá 99,4% bu ánná.  

 



MAT Á KYNBÓTAGILDI 

Bls. 13 

Mát á  kynbo tágildi 

Þáð kynbo támátskerfi sem notáð er í  náutgripárækt á  I slándi vár áð grunni til tekið í  notkun 

á rið 1993. Mátið byggir á  skilgreindum ræktunármárkmiðum og voru mjo kurskeiðsáfurðir 

lágðár til grundvállár mátinu á sámt u tlitsdo mi.  Vorið 2018 vár þettá kerfi endurbætt og í  stáð 

mjo lkurskeiðsáfurðá er nu  dágsnyt lo gð til grundvállár við kynbo támátsu treikningá, svokálláð 

mælidágálí kán (e. test-dáy model). Þáð lí kán er unnið áf Jo ni Hjáltá Eirí kssyni og byggir á  

meistáráverkefni háns við Lándbu náðárhá sko lá I slánds. Þár voru m.á. metnir erfðástuðlár fyrir 

mjo lkurmágn, fitumágn, pro teinmágn og frumuto lu á  fyrstu þremur mjáltáskeiðum með 

slembiáðhvárfslí káni. I  ljo s kom áð árfgengi állrá eiginleiká reyndist lægst í  uppháfi 

mjáltáskeiðs en hæst um eðá eftir mitt mjáltáskeið. Þá  vár árfgengi áfurðáeiginleiká metið 

hærrá í  þessári ránnso kn en í  eldri ránnso knum á  stofninum. 

Háustið 2021 vár einkunn fyrir frjo semi endurbætt og í  stáð þess áð reikná kynbo táeinkunn 

einungis u t frá  bili milli burðá byggir einkunnin nu  á  bili milli burðár og fyrstu sæðingár, bili 

milli fyrstu og sí ðustu sæðingár og fánghlutfálli kví gná við fyrstu sæðingu. Þo rdí s 

Þo rárinsdo ttir sá  um innleiðingu þessá máts og byggir hu n á  meistáráverkefni hennár við 

Lándbu náðárhá sko lá I slánds. 

Notást er við BLUP-einstáklingslí kán (e. best lineár unbiásed prediction) sem byggir á  o llum 

tiltækum upply singum um grip (ætternisupply singum og mælingum á  eiginleikum) á sámt 

upply singum um ættingjá háns. Þessár upply singár eru settár upp í  fjo lbreytu einstáklingslí kán 

(multiple tráit ánimál model) svo áð til verður risá-jo fnuhneppi sem leyst er með 

fylkjáreikningi þánnig áð u t kemur kynbo támát gripsins. Helsti kostur áðferðárinnár er áð 

kynbo táeinkunnir állrá gripá verðá sámánburðárhæfár þár sem tekið er tillit til erfðáfrámfárá í  

stofninum, þ.e. með þessári áðferð er hægt áð berá sámán gripi á  milli bu á og eftir mismunándi 

tí mábilum.   

Kynbo tágildi eðá kynbo támát fyrir endingu er metið með svoko lluðu feðrálí káni (e. sire-

model). 

Rá ðgjáfármiðsto ð lándbu náðárins ánnást kynbo támátsu treikningá í  náutgripárækt og hefur 

Elsá Álbertsdo ttir háft veg og vándá áð þeirri vinnu. Kynbo támát fyrir endingu  hefur verið 

unnið áf Báldri Helgá Benjámí nssyni. Álls er reiknáð kynbo támát fyrir 63 eiginleiká. 

I  í slenskri náutgripárækt má  segjá áð heildárkynbo tágildi hvers grips komi frám í  

heildáreinkunn sem skilgreind er í  ræktunármárkmiðinu, sjá  to flu 1. Heildáreinkunninn 

sámánstendur áf 8 eiginleikum sem háfá mismunándi vægi og er hver eiginleiki í  

heildáreinkunninni sámsettur u r fleiri undireiginleikum. Sem dæmi má  táká áð 

kynbo táeinkunn fyrir áfurðir er sámsett u r mjo lkurmágni og fitu- og pro teinhlutfálli á  þremur 

fyrstu mjo lkurskeiðunum. Vægi áfurðá í  kg fitu er 47% í  áfurðáeinkunninni og vægi í  kg 

pro teins 48% áuk þess sem vægi pro teinhlutfálls er 5% til þess áð sporná við því  áð 
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efnáhlutfo ll lækki með áukinni áfkástágetu, en milli áfkástágetu í  kg mjo lkur og hlutfállá fitu og 

pro teins í  mjo lk er neikvæð erfðáfylgni.  Hvert mjo lkurskeið vegur svo misþungt, 1. 

mjo lkurskeið vegur 50%, ánnáð mjo lkurskeið vegur 30% og þáð þriðjá 20%. 

Márkmiðið með heildáreinkunninni er áð sjá lfso gðu áð ræktá áfurðásámár, hráustár, frjo sámár 

og endingárgo ðár ky r og má  lí kjá við þáð sem oft er nefnt „Totál Merit Index“ á  engilsáxneskri 

tungu.
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So fnun lí fsy ná og várðveislá þeirrá 

Skiptá má  þeim lí fsy num sem tekin eru og várðveitt u r í slenská ku ástofninum í  tvennt; sæði og 

DNÁ-sy ni. 

Ö ll sæðistáká fer frám á  náutásto ð Bændásámtáká I slánds á  Hesti í  Borgárfirði þár sem mest 

állt sæði er jáfnfrámt geymt í  fljo tándi ko fnunárefni. Áuk þess eru nokkrár sæðisbirgðir 

geymdár hjá  Kynbo tásto ð Suðurlánds í  Þorleifskoti í  Flo á, re tt után við Selfoss. U r hverju náuti 

eru teknir 6.600 skámmtár áf sæði og áf þeim eru sendir 900 skámmtár u r hverju náuti til 

áfkvæmápro funár þegár sy nt þykir áð viðkomándi náut muni gefá nægt sæði áf á sættánlegum 

gæðum. Áð lokinni áfkvæmápro fun er tekin á kvo rðun um hvort viðkomándi náut fári til 

frámháldsnotkunár sem reynt náut eðá ekki. U r þeim náutum sem ekki fárá til 

frámháldsnotkunár er o llu sæði hent után 10 skámmtár eru geymdir u r hverju náuti, þ.e. 

erfðáefni þeirrá er várðveitt á  þánn há tt. U r þeim náutum sem fárá til frámháldsnotkunár er 

o llu sæði dreift til notkunár eðá áfgángnum hent eftir áð notkun ly kur után áð u r hverju náuti 

eru geymdir 10 skámmtár eins og á ður ságði. 

I  dág er sá  há ttur háfður á  áð þegár á kvo rðun er tekin um áð táká náutká lf á  Náutásto ðiná á  

Hesti er tekið u r þeim og mæðrum þeirrá vefjásy ni (DNÁ-sy ni) til stáðfestingár á  ætterni og 

notkunár í  erfðámengisu rváli en unnið er áð innleiðingu þess. Sy nátáká er í  ho ndum 

stárfsmánná RML og Náutásto ðvár BI . Þessi sy ni háfá frám áð þessu verið greind hjá  Eurofins í  

Dánmo rku og niðursto ður þeirrá lesnár inn í  náutgripáræktárkerfið Huppu. 

I  o rfá um tilvikum háfá bændur lá tið táká DNÁ-sy ni u r einsto kum gripum til stáðfestingár á  

ætterni sem tekin eru og meðho ndluð á  sámá há tt og DNÁ-sy ni u r náutká lfum 

Náutásto ðvárinnár. Þá  er reynt áð táká sy ni u r þeim o rfá u gripum sem greinást með 

erfðágállánn flá ttu. 

Á ður en táká vefjásy ná ho fst eðá frám til á rsins 2018 voru tekin stroksy ni u r no s. Greining 

þeirrá og geymslá vár og er í  ho ndum MÁTI S í  Reykjáví k. 

Nu  er unnið áð innleiðingu erfðámengisu rváls í  í slenskri náutgripárækt og vegná þess hefur 

so fnun lí fsy ná tekið miklum breytingum. Á  á rinu 2017 vár háfist hándá við myndum 

grunnerfðáho ps til undirsto ðu fyrir erfðámengisu rválið. I  því  skyni vár sáfnáð vefjásy num u r 

ru mlegá 7.500 ku m og kví gum á  122 bu um um lánd állt veturinn 2017-2018. Þessi sy ni voru 

greind hjá  Genoskán (Eurofins) í  Dánmo rku. 

Veturinn 2020-2021 vár unnið áð stækkun viðmiðunárho psins til þess áð freistá þess áð fá  

áukið o ryggi á  væntánleg erfðálí ko n og -spá r. Sáfnáð vár ru mlegá 4.100 sy num á  174 bu um um 

állt lánd. Eins og á ður voru sy nin send til greiningár hjá  Eurofins í  Dánmo rku. 

Nu  er unnið áð skipulágningu vefjásy náto ku u r o llum fæddum kví gum sem færi þá  þánnig frám 

áð sy ni er tekið u r gripnum um leið og hánn er merktur með einstáklingsmerki. Su  sy nátáká 
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verður í  ho ndum bændá sjá lfrá en á  þessári stundu er ekki ljo st hvár greining sy nánná verður 

frámkvæmd. Vonir stándá til áð hægt áð frámkvæmá háná he rlendis og byggjá um leið upp 

o flugán lí fsy nábánká fyrir í slenská náutgripárækt.
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Erfðáfræðileg stáðá og erfðábreytileiki í  í slenská 
ku ástofninum 

Kynbo táskipulág náutgripáræktárinnár miðást við áð á  lándinu er einn miðpunktur 

ræktunárstárfsins, Náutásto ð Bændásámtáká I slánds. Á  sto ðiná eru teknir náutká lfár, til 

áfkvæmápro funár, sem eru táldir bu á yfir bestu erfðáví sum í  stofninum á  hverjum tí má. Sex til 

tí u náut (reynd náut) feðrá næstu kynslo ð ká lfá og þár áf 2-7 válin til áð feðrá náutká lfá sem 

teknir verðá á  sto ð í  frámtí ðinni.  

Á ður en skipulo gð sæðingástárfsemi ho fst he rlendis vár hægt áð tálá um skipulegár 

ræktunárlí nur og innán þeirrá gát verið nokkur skyldleikárækt með á rálángri notkun einstákrá 

náutá í  eigu náutgripáræktárfe lágánná. Táláð vár um se rstáká stofná innán ku ástofnsins, svo 

sem Kluftástofn, eyfirskár ky r og my rdælskár ky r. Þrá tt fyrir þettá hefur skyldleikárækt ekki 

váldið eins miklum uslá og háldá mætti. Þrá tt fyrir þrengingár og fækkun í  stofninum fyrr á  

o ldum, hikuðu ræktendur áuk þess ekki við áð beitá skyldleikárækt. Með tilkomu skipulágðrá 

sæðingá dro  u r skyldleikárækt og su  þro un he lt á frám þegár notkun á  dju pfrystu sæði ho fst 

á rið 1969. Á  þeim tí má sem sæðingár háfá verið við ly ði er skyldleiki gripá innán so mu sveitár 

nu  orðinn svipáður og hánn vár á ður fyrr á  milli gripá í  o lí kum he ruðum.  

Litlum stofnum fylgir hættá á  skyldleikárækt og skyldleikáræktárhnignun sem oftást tengist 

frjo semisvándámá lum og le legum lí feðlisfræðilegum áfko stum. Þettá virðist þo  ekki verá 

vándámá l á  I slándi og má  því  segjá áð tekist hefur áfár vel til hváð skyldleiká- og 

skyldleikáræktárhnignun várðár ef snæð stofnsins er ho fð í  hugá. Áuk þess háfá ránnso knir 

sy nt áð skyldleikáræktárhnignun er minni í  í slenská ku ástofninum en fundist hefur í  o ðrum 

sámbærilegum kynjum fyrir þá  eiginleiká sem skoðáðir háfá verið. Virk stofnstærð (effective 

populátion size) í slenská ku ástofnsins er sámkvæmt ny justu ránnso knum 60-92 einstáklingár, 

en vár 147 einstáklingár fyrir um tuttugu á rum sí ðán og fo r niður í  45 einstáklingá 2010-2015.  

Má l háfá því  þokást til betri vegár á  sí ðustu á rum. Virk stofnstærð er fjo ldi einstáklingá í  stofni 

sem táká þá tt í  æxlun stofnsins og eru o skyldir innbyrðis, með o ðrum orðum, fjo ldi 

einstáklingá sem stándá undir ny liðun stofnsins og háfá einstákt ættártre . 

Leitást hefur verið við áð sporná við skyldleikárækt og várðveitá erfðábreytileiká með því  áð 

tákmárká notkun bestu kynbo tánáutá, m.á. með því  áð sáfná áðeins u.þ.b. 6.600 sko mmtum u r 

hverju náuti sem kemur á  sto ð. Þá  háfá fleiri náutsfeður verið notáðir en myndu skilá mestu 

mo gulegum erfðáfrámfo rum áuk þess sem hver og einn náutsfáðir hefur verið notáður minná 

og styttrá en á ður. Þánnig eru nu  yfirleitt á  bilinu 4-7 náutsfeður í  notkun á  hverjum tí má í  stáð 

2-4 á ður.  Áð sámá skápi er áðeins í  undántekningártilfellum tekin fleiri en eitt náut undán 

hverri náutsmo ður áuk þess sem sneitt er hjá  því  áð táká mjo g skyldleikáræktáðá gripi til 

notkunár í  hinu sámeiginlegá ræktunárstárfi. 
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Þrá tt fyrir þettá fo r skyldleikárækt í  í slenská ku ástofninum váxándi frám til 2012-2013 

sámkvæmt niðursto ðum þeirrá ránnso kná sem gerðár háfá verið. Þær niðursto ður kunná áð 

verá eilí tið skekktár vegná betri skrá ningá og þe ttári ætternisupply singá hin sí ðári á r. I  to flu 4 

má  sjá  yfirlit um þro un skyldleikáræktár og virkrár stofnstærðár í  í slenská ku ástofninum. Þær 

niðursto ður sy ná áð full á stæðá er til þess áð verá vákándi yfir skyldleikáræktáráukningu endá 

þekkt áð u rvál með þeim áðferðum sem beitt er he rlendis eykur skyldleikárækt. 

TAFLA 4. ÞRÓUN SKYLDLEIKARÆKTAR Í ÍSLENSKA KÚASTOFNINUM 

ÁRABIL Aukning í skyldleikarækt yfir kynslóð ΔF Virk stofnstærð Ne 

1985-1990 0,34 147 

1995-2000 0,38 131 

2000-2005 0,43 115 

2005-2010 0,79 63 

2010-2015 1,11 45 

2009-2017 0,14-0,19 60-92 

Heimildir: Þorvaldur Kristjánsson, 2011, óbirtar niðurstöður, Egill Gautason 2016 og Egill Gautason o.fl., 2021 

 

I  ránnso kn á  norrænum ku ákynjum og kynjum frá  Eystrásáltslo ndunum, sem unnin vár í  

Finnlándi 2006 og to k til 35 ku ákynjá og virtist ná  yfir o ll ku ákyn á  þessu svæði áuk þess sem 

po lskár ky r eru einnig hluti áf efniviðnum, vár breytileiki milli stofná um 10% áf heildinni og 

lángmestur breytileiki vár innán erfðáho pánná. I slensku ky rnár sy ndu hlutfállslegá lí tinn 

breytileiká, með fimmtá lægstá gildið (3,95, meðáltál 4,50) og voru einnig með fremur lá gt 

hlutfáll árfblendinná sætá (0,61, meðáltál 0,66). So mu einkenni komu frám hjá  do nskum Jersey 

ku m og ráuðum do nskum á sámt litlum erfðáho pum í  Sví þjo ð sem jáfnán eru táldár til 

„álmu gáku á” (Álmogeko). 

Ö nnur mjo g sto r ránnso kn á  evro pskum ku ákynjum vár unnin áf ránnso knáho p sem kállást 

„The Europeán Cáttle Genetic Diversity Consortium“ og to k til yfir 50 ku ákynjá u r állri Evro pu. 

Þár vár m.á. gerður sámánburður á  stofnum u t frá  breytileiká í  lengd DNÁ ráðá (ÁFLP) sem 

ekki tengjást o rtunglágenum. I slenská ku ákynið vár með í  þessum greiningum, sem fyrst og 

fremst ho fðu þánn tilgáng áð skoðá gágnsemi áðferðárinnár í  sámánburði við o rtunglágen. 

Einnig vár beitt hliðstæðum áðferðum og í  finnsku ránnso kninni sem nefnd vár he r áð ofán við 

áð metá frámlág stofná til heildárfjo lbreytileiká á  grundvelli greiningá á  o rtunglágenum en þár 

vár í slenská ku ákynið ekki meðtálið. Niðurstáðá ho fundá er su  áð bá ðár áðferðir gerðu litlum 

skyldleikáræktuðum stofnum hlutfállslegá of há tt undir ho fði við mát á  frámlági til 

heildárbreytileiká og áð þo rf væri á  endurbættum áðferðum. 

Egill Gáutáson (2016) mát skyldleikárækt 0,18% á  á ri á rin 2010-2015 en Bjárni Sævársson 

(2017) fánn u t áð skyldleikáræktáráukning yfir á r mældist 0,077% á  á rábilinu 1993-2014 hjá  

ku m en áð áukning skyldleikáræktár sæðingánáutá á  á rábilinu 1990-2016 væri 0,097% á  á ri. 

Þessum niðursto ðum ber sámán við þáð sem Egill Gáutáson (o birt go gn) hefur komist áð í  
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doktorsverkefni sí nu áð frá  og með 2012-2013 háfi áukning skyldleikáræktár í  í slenská 

ku ástofninum minnkáð frá  því  sem á ður vár. Lí klegástá sky ringin er su  áð 2007 vár vál 

náutsfeðrá ví kkáð u t frá  því  áð váldir voru 2-4 á  á ri í  áð 4-7 náutsfeður komá nu  til notá u r 

hverjum á rgángi. Á hrif þessá komá nokkuð glo ggt frám þegár synir náutsfeðránná frá  2007 

fo ru áð skilá sonum sí num inn í  ræktunárstárfið. 

Ny jástá ránnso knin á  skyldleikárækt í  í slenská ku ástofninum er ránnso kn Egils Gáutásonár 

o.fl. (Egill Gáutáson o.fl. 2021) en þár vár meðál ánnárs notást við mát á  árfhreinum svæðum 

(runs of homozygosity) en þáð eru þáu svæði í  erfðámenginu þár sem o ll sæti eru árfhrein í  

lengjum. Niðurstáðá þessárár ránnso knár vár áð árfhrein svæði í  í slenskum ku m væru ekki 

o svipuð áð lengd og to lu og í  o ðrum stofnum sem háfá verið einángráðir og því  væri ekki áð 

greiná merki um o ho flegá skyldleikárækt. Meðálskyldleikáræktárstuðull í  í slenská 

ku ástofninum vár metinn sámbærilegur o ðrum frámleiðslukynjum og virk stofnstærð væri 

innán á sættánlegrá márká. Þá  segir Egill Gáutáson (2021) áð í  í slenská ku ástofninum se  ekki 

áð finná merki um mikið táp á  erfðábreytileiká. Þessi ránnso kn sem byggir á  

árfgerðárgreiningum sy nir minni skyldleikáræktáráukningu en eldri ránnso knir og virká 

stofnstærð meiri. 

Se rstáðá í slenskrá bu fjá rkynjá hefur komið sky rt frám í  sámánburði evro pskrá bu fjá rkynjá, 

sem helgást ekki sí st áf lángtí máeinángrun bu fjá r he r á  lándi. Flest o nnur kyn sem sy ná viðlí ká 

se rsto ðu eru tálin í  u try mingárhættu og gripir oft mjo g fá ir. Á  meðán í slensku kynin stándá 

undir virkri frámleiðslu eins og nu  er, teljást þáu ekki í  neinni hættu en ef breyting verður þár á  

getur dæmið snu ist sno gglegá við. Því  er náuðsynlegt áð fylgjást vel með þro un þessárá má lá til 

áð getá brugðist við ef þo rf krefur. 

AÐGERÐIR TIL ÞESS VIÐHALDA ERFÐABREYTILEIKA Í STOFNINUM 

Áuk þess sem á ður hefur verið nefnt til þess áð stemmá stigu við áukinni skyldleikárækt og 

minnkándi erfðábreytileiká er márkviss og reglubundin notkun EVÁ (EVolutionáry Álgorithm 

for Máte Selection). EVÁ er forrit sem notáð er til áð há márká erfðáfrámfárir með lá gmárks 

áukningu í  skyldleikárækt. I  dág er þettá forrit notáð við gerð po runártillágná fyrir 

væntánlegár náutsmæður. Ljo st er áð márkviss notkun kjo rfrámlágá sæðingánáutá verður ein 

áf grunnforsendum ny s kynbo táskipulágs þegár erfðámengisu rvál fyrir í slenská ku ástofninn 

verður innleitt. Áðeins þánnig verður hægt áð háldá skyldleikárækt og erfðábreytileiká innán 

á sættánlegrá márká. 

EINSTAKIR EIGINLEIKAR SEM GÆTU VERIÐ Á UNDANHALDI VEGNA RÆKTUNARSTARFSINS 

Þegár litið er til þess hvort einstákir eiginleikár gætu verið á  undánháldi í  í slenská 

ku ástofninum vegná þess áð þeir eru ekki táldir æskilegir eðá enginn áugljo s á vinningur áf 

þeim og því  márkvisst válið gegn þeim beinást sjo nir fyrst og fremst áð hornálági. I  í slenskri 

náutgripárækt er áð segjá má  márkvisst válið gegn hyrndum gripum þánnig áð hyrndir gripir 



ERFÐAFRÆÐILEG STAÐA OG ERFÐABREYTILEIKI Í 
ÍSLENSKA KÚASTOFNINUM 

Bls. 20 

eru ekki váldir til undáneldis, á.m.k. í  hinu sámeiginlegá ræktunárstárfi. Þánnig eru hyrnd náut 

ekki tekin til notkunár á  Náutásto ð Bændásámtákánná og ekki eru teknir ká lfár á  sto ðiná 

undán hyrndum ku m. Þrá tt fyrir þettá er ljo st áð þessum eiginleiká verður ekki u try mt u r 

stofninum endá erfist hánn ví kjándi sem þy ðir áð hánn getur dulist kynslo ð frám áf kynslo ð í  

stofninum. Til þess áð skoðá tí ðni hyrndrá gripá í  stofninum vár válin su  leið he r áð kánná tí ðni 

hyrndrá ku á sem skoðáðár háfá verið í  he ráðssy ningum á  ku m 1982-1985 og svo áftur í  

ku áskoðun frá  á rinu 2000. Á stæðán er su  áð þárná er um metná gripi áð ræðá þár sem einn 

skoðunár- og skrá ningárþá tturinn er hornálág. Áuk þess eru hin sí ðári á r skoðáðár á rlegá 5-

8.000 fyrstá ká lfs kví gur sem lætur nærri áð se  7-11% áf o llum stofninum og % áf o llum 

mjo lkurku m. Þessu til viðbo tár er fáðerni dreift og bæði skoðáðir gripir undán sæðingá- og 

heimánáutum. Þáð má  því  segjá áð he r se  um áð ræðá mjo g gott og ly sándi u rták fyrir þennán 

eiginleiká og tí ðni háns í  stofninum. 

TAFLA 6. FJÖLDI OG TÍÐNI HYRNDRA OG HNÍFLÓTTRA KÚA Í ÍSLENSKA KÚASTOFNINUM 
1982-2020 

ÁR Dæmdar kýr Kollóttar Hyrndar Hníflóttar 

1982-85 3.108 2.707 (87,1%) 117 (3,8%) 284 (9,1%) 

2000 1.280 1.242 (97,0%) 25 (2,0%) 13 (1,0%) 

2005 4.580 4.500 (98,3%) 51 (1,1%) 29 (0,6%) 

2010 5.606 5.495 (98,0%) 46 (0,8%) 65 (1,2%) 

2015 6.279 6.184 (98,5%) 42 (0,7%) 53 (0,8%) 

2020 6.209 6.072 (97,8%) 33 (0,5%) 104 ((1,7%) 

 

Eins og sjá  má  í  to flu 6 hefur tí ðni hyndrá og hní flo ttrá ku á minnkáð verulegá á  undánfo rnum 

á rátugum endá válið se rstáklegá gegn hyrndum gripum í  hinu sámeiginlegá ræktunárstárfi. 

Eins og á ður ságði verður þessum eiginleiká þo  tæpást u try mt. Á vállt komá til notkunár náut 

frá  Náutásto ð BI  sem gefá hyrndá gripi, t.d. gefá 12 áf þeim 19 náutum sem nu  eru í  dreifingu 

sem reynd náut hyrnd áfkvæmi. Þáð virðist því  á stæðuláust áð o ttást áð hornum verði u try mt í  

stofninum þo  u r tí ðni þessá eiginleiká háfi dregið. 

Einn þeirrá eiginleiká sem okkur hefur verið umhugáð um er litáfjo lbreytni í slenská 

ku ástofnsins endá má  teljá háná nokkuð einstæðá í  nu tí má náutgripárækt. He rlendis hefur 

áldrei verið válið fyrir einum á kveðnum lit eins og þekkt er ví ðá erlendis. Þvert á  mo ti hefur 

frekár verið válið fyrir litáfjo lbreytni og reynt áð fá  til notkunár náut áf o llum litum á n þess þo  

áð sláká á  o ðrum kro fum. Á rið 2012 kánnáði Sárá Márí á Dáví ðsdo ttir litáfjo lbreytileiká 

í slenská ku ástofnsins í  BS-verkefni sí nu við Lándbu náðárhá sko lá I slánds. Niðurstáðá hennár 

vár su  áð ráuðár og bro ndo ttár ky r eru lángálgengástár innán stofnsins en sægrá ár 

sjáldgæfástár og álgengástá litámynstrið áð ho fuðmynstrum frá to ldum er sokko tt/leisto tt. Á  

sí ðástliðnum á rum hefur ráuðum og bro ndo ttum ku m fjo lgáð á  kostnáð kolo ttrá, svártrá og 

grá rrá en svipáð hlutfáll sægrá rrá ku á er til stáðár í  stofninum. 
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Mynd 3 Tíðni grunnlita og einlitar í íslenska kúastofninum 1902-2011. 

 

I  verkefni sí nu skoðáði Sárá Márí á þro un á  tí ðni grunnlitá í  í slenská ku ástofninum. Þár vitnáði 

hu n til ránnso kná L.Ö. Bæro e sem skoðáði liti 115 í slenskrá ku á á  Áustur- og Norðurlándi á rið 

1902, u ttektá Pá ls Zo phání ássonár u r sky rslum náutgripáræktárfe lágánná á  lit 2.793 ku á 

1917-18 og o nefnds fjo ldá ku á 1948, meistárápro fsritgerðár Sigrí ðár Bjárnádo ttur frá  Á si í  

Noregi 1992 þár sem skoðáðár voru 2.695 ky r og lí tillár ránnso knár Ö nnu Sæunnár 

Ö láfsdo ttur og Ö rnu Mekkí nár Rágnársdo ttur sem þær gerðu 2007 í  lí ffræðiá fángá við 

Menntásko lánn á  Ákureyri. Þær fo ru á  8 bæi í  Eyjáfirði og skrá ðu liti 314 gripá. Á  mynd 3 má  

sjá  sámándregið yfirlit þessárá ránnso kná og áthugáná fengnár u r BS-ritgerð So ru Márí u. 

Þár má  greinilegá sjá  áð svo rtum ku m hefur fækkáð mikið en bro ndo ttum og kolo ttum ku m 

fjo lgáð áð sámá skápi. Segjá má  áð tí ðni ráuðá litárins háfi háldist nokkuð sto ðug á  þessu 

ru mlegá 100 á rá tí mábili. Grá um ku m hefur fækkáð nokkuð hin sí ðári á r en þár er um áð ræðá 

hinn steingrá á lit en þáð sem kálláð er he lugrá tt er þáð sem oft er nefnt sægrá tt eðá jáfnvel er 

táláð um blá ár ky r. Einlitum ku m fjo lgáði þár til um 1990 áð þeim hefur fækkáð áftur. 

Sárá Márí á kánnáði einnig tí ðni litámynstrá í  stofninum. Helstu niðursto ður hennár voru þær 

áð áf 1.860 ku á u rtáki voru 684 ky r með lit í  ho fði eðá um 36,8% og um 63% þeirrá ku á sem 

háfá lit á  ho fði eru með ánnáð hvort láuf eðá stjo rnu í  enni endá eru þáð tvo  álgengustu 

ho fuðmynstrin. Sjáldgæfást er áð ky r se u hjá lmo ttár og krí mo ttár. Áð ho fuðmynstrunum 

undánskyldum fánn Sárá Márí á áð álgengást væri áð ky r se u með sokká eðá leistá en áðeins 

ru mlegá 1% eru belto ttár. Um 27% ku nná voru huppo ttár og tæplegá 12% skjo ldo ttár. Áð o ðru 

leyti ví sást til ritgerðár So ru Márí u. 
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I  ku áskoðun eðá við u tlitsdo má á  ku m er litur og litámynstur skrá ð og því  hefur gegnum tí ðiná 

fengist gott yfirlit yfir þær breytingár sem orðið háfá á  tí ðni grunnleitá og litámynstri í  í slenská 

ku ástofninum. I  to flu 7 má  sjá  yfirlit um tí ðni grunnlitá og litámynstrá í  u tlitsdo mum 2015 og 

2020. 

TAFLA 7. TÍÐNI GRUNNLITA OG LITAMYNSTRA Í ÍSLENSKA KÚASTOFNINUM 2015 OG 
2020 

 GRUNNLITIR, % 

ÁR Fjöldi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 6.402 1,4 7,8 41,6 14,6 7,9 6,3 11,3 7,6 1,0 0,5 

2020 6.233 0,5 4,9 32,2 11,1 19,6 9,9 13,3 7,3 0,5 0,7 

 LITAMYNSTUR, % 

ÁR Fjöldi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2015 6.402 48,0 2,2 1,4 5,6 19,4 2,0 16,4 2,4 1,2 1,4 

2020 6.233 37,2 5,2 2,8 4,3 24,5 0,9 22,0 1,1 0,6 1,4 

GRUNNLITIR: 0=HVÍTUR EÐA EKKI SKRÁÐ, 1=LJÓSRAUÐUR, 2=RAUÐUR, 3=RAUÐBRÖNDÓTTUR, 4=BRÖNDÓTTUR, 
5=KOLÓTTUR, 6=DÖKKKOLÓTTUR, 7=SVARTUR, 8=GRÁR OG 9=SÆGRÁR. 

LITAMYNSTUR: 0=EINLITUR EÐA EKKI SKRÁÐ, 1=HÚFÓTTUR, 2=KROSSÓTTUR, 3=LEISTÓTTUR/SOKKÓTTUR, 
4=HUPPÓTTUR, 5=SÍÐÓTTUR, 6=SKJÖLDÓTTUR, 7=HRYGGJÓTTUR, 8=DÍLÓTTUR OG 9=GRÖNÓTTUR. 

 

Ef ry nt er í  þessár to lur og þær bornár sámán við eldri to lur má  segjá áð hlutfáll ráuðrá ku á se  

mjo g sto ðugt um 40%, bro ndo ttár ky r eru um 30% stofnsins og kolo ttum hefur fjo lgáð í  ná lægt 

25%. Svo rtum ku m hefur fækkáð frá  því  sem vár og virðist sí gá hægt og ro legá niður, er nu  í  

ru mlegá 7%. Grá ár og sægrá ár ky r eru tilto lulegá fá ár eðá á  bilinu 1-2%. 

Ef horft er til litámynstrá má  sjá  áð á  hverjum tí má er um 40-50% stofnsins einlitur. Ef horft til 

mynstránná sjá lfá þá  fer huppo ttum og skjo ldo ttum ku m nu  fjo lgándi og sámá má  segjá um 

litámynstur á  ho fði, þáð er hu fo ttum og krosso ttum. Hins hefur dregið u r tí ðni litámynstrá eins 

og hryggjo tt, dí lo tt og gro no tt. 

Mestu á hrifin á  tí ðni litá í  í slenská ku ástofninum í  dág verðá gegnum sæðingástárfseminá og 

litáerfðir þeirrá náutá sem eru í  notkun á  hverjum tí má. Þár getá einsto k náut sem komá vel u t 

í  t.d. áfkvæmápro fun og erfá frá  se r á kveðná liti og litámynstur háft veruleg á hrif til áukningár. 

Með þettá í  hugá má  nefná áð á  undánfo rnum misserum háfá verið reynd náut í  notkun sem 

erfá grá á og svártá liti en hins vegár væri mjo g æskilegt áð fá  o flug hryggjo tt og gro no tt náut til 

notkunár til þess áð áuká tí ðni þeirrá litámynstrá. 

RANNSÓKNAVERKEFNI ER VARÐA ERFÐAFRÆÐILEGA STÖÐU ÍSLENSKA KÚASTOFNSINS 

He r á  eftir verðá tálin upp þáu verkefni sem unnin háfá verið frá  því  sí ðástá sky rslá vár gerð 

á rið 2014 og várðá eðá snertá erfðáfræðilegá sto ðu ku ástofnsins á  einn eðá ánnán há tt. Fárin 
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er su  leið áð birtá náfn verkefnis, ho fund, hverjir komu áð verkefninu og u rdrá tt 

(ábstráct/summáry). 

Nýr dómskali fyrir mat á skapgerð íslenskra kúa 

BS-verkefni Hafþórs Finnbogasonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2014 

Skápgerð ku á er einn þeirrá eiginleiká sem skiptá orðið sí fellt meirá má li með breyttum 

áðstæðum í  náutgripárækt þár sem go ð skápgerð er mikilvæg fyrir dáglegá umgengni og vinnu 

við ky rnár. Do mstiginn sem notáður er til áð metá skápgerð í slensku ky rinnár er of álmennt 

skilgreindur sem gerir kynbætur á  skápinu erfiðári. Meginmárkmið þessá verkefnis vár því  áð 

endurskoðá og bætá do mstigánn sem notáður er til áð metá skápgerð ku nná með þáð áð 

márkmiði áð eiginleikinn ny tist betur við kynbætur. 

U tbu inn vár do mstigi, sem byggir á  hugmyndum Ny sjá lendingá, með þremur eiginleikum; 

ánnárs vegár skápeiginleikunum áðlo gun áð mjo ltum og fjo shegðun og hins vegár heildármáti 

sem tekur álmennt til gæðá ku nná. Bændur voru beðnir um áð metá fyrstá ká lfs kví gur sí nár 

með tilliti til eiginleikánná og fengust upply singár um 2.684 kví gur. 

Niðursto ður u treikningá á  erfðástuðlum fyrir skápeiginleikáná leiddu í  ljo s árfgengi (áðlo gun 

áð mjo ltum: 0,103 og fjo shegðun: 0,125) sem er svipáð því  árfgengi sem notáð er við kynbætur 

á  skápi í  nu verándi kerfi (0,13). Erfðáfylgni milli áðlo gunár og fjo shegðunár (0,997) gefur til 

kynná áð þettá se u so mu eiginleikárnir erfðálegá se ð og því  dygði áð veljá áðeins fyrir o ðrum 

eiginleikánum í  kynbo tum. Árfgengi heildármáts (0,107) er nærri helmingi lægrá heldur en 

árfgengi gæðáráðár, sem tekur til gæðá ku nná í  nu verándi kerfi, og því  á  eiginleikinn ekki 

erindi inn í  ræktunárstárfið. 

Niðursto ður sy ndu áð skálinn fyrir áðlo gun áð mjo ltum er of þro ngt skilgreindur og ná ði því  

ekki áð metá ráunverulegán breytileiká eiginleikáns. 

Áuk þess bendá niðursto ður til þess áð ef ná  á  yfir sem mestán breytileiká í  skápgerð þyrfti áð 

bætá við einum eiginleiká í  viðbo t sem tæki á  mætingu ku nná í  mjáltir í  mjáltáþjo náfjo sum, en 

bændur bentu á  áð þessi eiginleiki skipti verulegu má li upp á  vinnuþo rf í  fjo sunum. 

 

Kjörerfðaframlög íslenskra sæðinganauta 

BS-verkefni Egils Gautasonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2016 

Þro un í  skyldleikárækt og virkri stofnstærð og þe ttleiki ætternisgágná í  í slenská ku ástofninum 

vár metin. Go gn voru notuð frá  Rá ðgjáfármiðsto ð lándbu náðárins sem ná ðu til uppháfs 

sky rsluhálds á rið 1911. Þe ttleiki ætternisgágná hefur áukist mikið frá  áldámo tum og mældist 

PEC5 stuðull 86% fyrir á rgáng 2015. Helstu ættfeður/mæður á rgángsins 2015 eru í  þessári 

ro ð: Þrá ður 86013, Huppá 26012, Káðáll 94017 og Stí gur 97010. Virk stofnstærð mældist 45 
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gripir fyrir á rin 2010-2015 og hefur dregist sámán frá  sí ðustu áthugun á rið 2011. 

Skyldleikárækt yfir kynslo ð mældist 1,1% á rin 2010-2015. 

Kjo rfrámlágáu rvál vár notáð til þess áð kánná mo guleiká til áð drágá u r áukningu 

skyldleikáræktár í  stofninum. Páránir náutsmæðrá með kynbo táeinkunn 109 eðá hærri voru 

gerðár við tvo ho pá sæðingánáutá. Niðursto ðurnár bendá til þess áð skyldleikárækt se  áð 

áukást hrátt og muni áukást hrátt ef ekki verður gripið til áðgerðá til áð drágá u r skyldleiká 

sæðingánáutá. Sy nt vár frám á  áð notá megi áðferð kjo rerfðfrámlágá við vál á  náutsfeðrum og -

mæðrum til áð drágá u r skyldleikááukningu í  stofninum. Náuðsynlegt er áð breikká 

náutsfeðráho pá og stjo rná po run náutsfeðrá og náutsmæðrá á  márkvissán há tt. Lágt er til áð 

kjo rfrámlágáu rvál verði notáð til áð leggjá til páránir náutsmæðrá og náutsfeðrá og ungnáut 

verði válin inn á  sto ð með hliðsjo n áf niðursto ðum u rválsins. Forritið EVÁ vár notáð til áð metá 

þe ttleiká ætternisgágná, þro un skyldleikáræktár, erfðáhlutdeild og kjo rerfðáfrámlo g. 

 

Mjólkurflæði hjá fyrsta kálfs kvígum 

BS-verkefni Rúnars Geirs Ólafssonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2016 

Þáð áð mjáltir gángi fljo tt fyrir sig hefur lengi vel verið ein áf þeim kro fum þeirrá sem stárfá við 

mjo lkurfrámleiðslu háfá lágt fyrir. Helstá á stæðá fyrir því  er áð því  styttri tí má sem þáð tekur 

áð mjo lká því  meiri tí má er hægt áð eyðá í  o nnur verk eðá einfáldlegá til áð styttá vinnudáginn. 

Einn áf þeim mælikvo rðum sem notást er við til áð metá mjáltir er áð mælá mjo lkurflæði ku á. 

Mjáltábu náður hefur þro ást mikið og er nu  mjo lkurflæðimælár stáðálbu náður í  mjáltáþjo num 

og í  fullkomnustu mjáltábá sum og -kerfum. Áuðvelt er því  í  dág áð metá mjáltáeiginleiká ku á 

með beinum mælingum fremur en áð notást við huglægt mát bo ndáns. 

Márkmið þessá verkefnis vár áð skoðá mjo lkurflæði hjá  fyrstá ká lfs kví gum, finná u t 

meðálmjo lkurflæði á sámt því  áð sjá  hvernig þáð breytist þegár lí ður á  mjáltáskeiðið. Bornir 

voru sámán dætráho pár einstákrá náutá til áð metá hvort erfðir hefðu á hrif á  þennán 

eiginleiká. Þá  vár einnig skoðáð hvort þo rf se  áð breytá þeim kjo rgildum og viðmiðum sem 

notuð eru til áð metá mjáltir í  dág. 

Notáðár voru við upply singár u r Lely mjáltáþjo num frá  29 ku ábu um. Notuð vár sky rslá sem 

nefnist Mjáltir – Áfko st þjárká ky r og vár henni sáfnáð sjo  sinnum á  sjo  má náðá tí mábili. Þessi 

sky rslá inniheldur meðál ánnárs uply singár um meðálmjo lkurflæði á sámt dágá frá  burði. Þær 

upply singár voru ny ttár til þess áð finná meðálmjo lkurflæði hjá  fyrstá ká lfs kví gum á sámt því  

áð sjá  þro un þess á  mjo lkurskeiðinu. 

Niðursto ður verkefnisins eru þær helstár áð meðálmjo lkurflæði fyrstá ká lfs kví gná er 1,80 

kg/mí n. Já kvætt sámbánd er á  milli meðálmjo lkurflæðis og nytár og neikvætt sámbánd á  milli 

dágá frá  burði og meðálmjo lkurflæðis. Tálsverðán mun er áð finná bæði á  milli bu á og á  milli 

dætráho pá. Lekár ky r eru einungis 1,7% áf u rtákinu og í  þeim ho pi eru ky r sem myndu teljást 
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sem mjo g fástmjo lká ky r. Meðálmjo lkurflæðið breytist lí tið á  mjáltáskeiðinu, eðá innán við 0,20 

kg/mí n. Miðáð við þessár niðursto ður er í  ráun ekki á stæðá til þess áð breytá þeim kjo rgildum 

og viðmiðum sem notuð eru við mát á  mjo ltum.  

 

Stærðarmál íslenskra mjólkurkúa 

BS-verkefni Hjalta Sigurðssonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2017 

Tilgángur þessá verkefnis er áð kánná hver eru helstu stærðármá l í slenskrá mjo lkurku á og hve 

mikill breytileiki er í  þeim áuk þess áð kánná sámhengi þeirrá við hæðáreinkunn, áldur við 

fyrstá burð og sto ðu á  mjáltáskeiði en þo  ekki sí ður áð fá  ny tt mát á  stærð í slenskrá ku á til áð 

berá sámán við eldri go gn og o nnur ku ákyn. 

Fárið vár í  20 fjo s á  Suður- og Vesturlándi þár sem gerðár voru mælingár á  hæð á  herðár, hæð á  

krossbeinskámb, brjo stmá li, skrokklengd og hæð í  olnbogá 706 ku á. I  ljo s kom áð meðálky rin 

er nu  122,34 cm há  á  herðár, 126,33 cm há  á  krossbeinskámb, með brjo stmá l upp á  188,38 cm, 

hæð í  olnbogá 71,16 cm og skrokklengd upp á  143,57 cm. Miðáð við niðursto ður eldri 

ránnso kná er márkverðást áð meðálky rin hefur hækkáð um 1 cm á  herðár áð meðáltáli á  

hvejum á rátug sí ðustu 40 á rin og brjo stmá l hennár hefur áukist um 25 cm sí ðustu 115 á rin. 

Frá  mælingum sem gerðár voru fyrir 40 á rum hefur breytileiki í  stærð ekki minnkáð. 

 

Gallar í júgur- og spenagerð hjá íslenska kúastofninum 

BS-verkefni Karenar Bjargar Gestsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands 2017 

Go ð ju gur- og spenábygging skiptir miklu má li þár sem verið er áð ræktá ky r til 

mjo lkurfrámleiðslu. Á kveðnir gállár í  ju gur- og spenábyggingu getá háft neikvæð á hrif á  

ju gurheilbrigði áuk þess sem y msir þættir í  ju gur- og spenágerð getá skipt miklu má li fyrir 

mjáltir. He rlendis eru gefnár einkunnir á  lí nulegum skálá fyrir ju gur- og spenáeiginleiká áuk 

þess sem hægt er áð merkjá við á kveðná gállá. Márkmið þessá verkefnis er áð skoðá eiginleiká 

tengdá ju gur- og spenágerð hjá  í slenská ku ákyninu og breytingár í  stofninum á  sí ðustu á rum. 

Einnig áð skoðá tí ðni áthugásemdá fyrir ju gur- og spenágerð og breytileiká milli náutá, áuk 

þess sem gállinn flá ttá verður skoðáður se rstáklegá. 

Upply singár voru fengnár u r sky rsluháldi náutgripáræktárinnár en u ttektir voru teknár u t u r 

sky rsluháldsforritinu Huppu. Tekin voru go gn u t u r ku áskoðunum 2008-2015, go gn um 

slá turky r 2008-2015 áuk gágná um á kveðná áfkvæmáho pá. 

Niðursto ður sy ndu frám á  áð dreifing einkunná fyrir ju gur- og spenágerð hefur breyst á  sí ðustu 

á rum en mismikið eftir eiginleikum. Einnig sy ndu þær frám á  breytileiká milli náutá með tilliti 

til áthugásemdá dætrá fyrir ju gur- og spenágerð og breytileiká milli náutá og með tilliti til þess 

hversu há u hlutfálli dætrá vár slá tráð vegná ju gur- og/eðá spenágállá. Ekki fánnst á kveðið 
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ættármunstur í  ættum þeirrá ku á sem háfá verið tilkynntár og greindár með flá ttu á  sí ðustu 

á rum og Birtingur 05043 og Umbi 98036, sem bá ðir eigá stáðfestár dætur með flá ttu, virðást 

ekki háfá gefið dætur með hærrá hlutfáll á kveðinná áthugásemdá sem tálið vár áð tengdust 

flá ttu, ne  ættingjár þeirrá. 

Gágnlegt er áð fylgjást á frám með ku ádo mum og stofninum til áð sjá  hvort á stæðá se  til þess áð 

breytá á herslum í  kynbo tástárfinu. Þo rf er á  frekári ránnso knum á  flá ttu til áð skiljá betur 

hvernig hu n erfist þár sem ekki er hægt áð u tiloká neiná gerð áf erfðum eftir þettá verkefni. 

 

Burðaraldur íslenskra kvígna og áhrif hans á afurðir, endingu og uppeldiskostnað 

BS-verkefni Þórdísar Þórarinsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands 2017 

Go gn frá  Bændásámto kum I slánds um ky r fæddár á  á runum 2006 og 2007 voru notuð til áð 

metá á hrif áldurs við fyrstá burð á : Áfurðir á  fyrstá mjáltáskeiði, æviáfurðir, fo rgunáráldur, 

dágá í  frámleiðslu, bil milli fyrstá og ánnárs burðs og pro tein- og fituinniháld í  mjo lk á  fyrstá 

mjáltáskeiði. Uppeldiskostnáður vár metinn og borinn sámán við hágnáð sem fæst áf 

meðáláfurðum áldursho pá í  go gnunum. Áfurðir á  fyrstá mjáltáskeiði jukust áð jáfnáði við 

hækkándi áldur við fyrstá burð, kví gur sem bá ru 20-22 má náðá mjo lkuðu minnst á  fyrstá 

mjáltáskeiði og kví gur sem bá ru 33 má náðá mjo lkuðu mest (á  þeim munáði 915 kg). Kví gur 

sem bá ru 23, 24, 25 og 26 má náðá mjo lkuðu áð meðáltáli mest yfir æviná. Neikvæð fylgni vár á  

milli áldurs við fyrstá burð og æviáfurðá. Eftir því  sem kví gur voru eldri þegár þær bá ru várð 

ævi þeirrá áð meðáltáli lengri. Neikvæð fylgni vár á  milli áldurs við fyrstá burð og dágá í  

frámleiðslu. Kví gur sem bá ru 20-22 má náðá voru áð meðáltáli 1.220 dágá í  frámleiðslu en 

kví gur sem bá ru 35-37 má náðá voru áð meðáltáli í  1.101 dágá í  frámleiðslu. 

Frámleiðsluskeiðið várð hlutfállslegá styttri hluti áf heildárævilengd því  eldri sem ky rnár voru 

þegár þær bá ru fyrstá ká lfi. Já kvæð fylgni vár á  milli áldurs við fyrstá burð og bils milli fyrstá 

og ánnárs burðs. Áð meðáltáli vár stystá bil milli burðá hjá  kví gum sem bá ru 23 og 24 má náðá. 

Pro teinmágn (kg) og fitumágn (kg) á  fyrstá mjáltáskeiði jo kst við áukinn áldur við fyrstá burð í  

sámræmi við áuknár áfurðir. Ekki vár márktækur munur á  milli ho pá þegár pro tein- og 

fituhlutfo ll voru skoðuð. 

Uppeldiskostnáður hækkár um 13,2% ef kví gá ber 27 má náðá í  stáð 24 má náðá og um 53% ef 

kví gá ber 36 má náðá í  stáð 24 má náðá. Engir áldursho pár mjo lkuðu fyrir uppeldiskostnáði 

þegár hágnáður fyrir meðáláfurðir (mjo lkurfrámleiðslá) á  fyrstá mjáltáskeiði vár skoðáður. 

Þegár hágnáður fyrir meðálæviáfurðir (mjo lkurfrámleiðslá) áldursho pánná vár skoðáður og 

borinn sámánn við uppeldiskostnáð vár mestur hágnáður áf kví gum sem bá ru 23 má náðá. 
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Áhrif skyldleikaræktar á afurðir íslenskra mjólkurkúa 

BS-verkefni Bjarna Sævarssonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2017 

Þro un í  skyldleikárækt vár metin í  í slenská ku ákyninu, á sámt á hrifum skyldleikáræktár á  váldá 

eiginleiká. Notuð voru ætternisgo gn frá  Bændásámto kum I slánds þár sem elsti gripur vár 

fæddur á rið 1911 og áfurðágo gn u r sky rsluháldskerfinu Huppu sem ná ði yfir gripi fæddá á rið 

1993 og til vorrá dágá sem mjo lkáð ho fðu eitt mjáltáskeið eðá fleiri. Gæði ætternisgágná háfá 

áukist mikið á  undánfo rnum á rum. Meðál PEC5 stuðull á rgángs 2017 er 0,86 en meðál PEC5 

stuðull á rgángs 2003 er 0,52. Gripum með lákári ættfærslur fækkár með tí mánum en gripum á  

sky rslum í  heild fjo lgár og ætternisfærslur þeirrá eru álmennt betri. Skyldleikárækt eykst 

einnig en sennilegá ekki álveg jáfn hrátt og mætti háldá so kum þess áð vánmát á  

skyldleikárækt minnkár með bættum ættfærslum. Skyldleikáræktáráukning yfir á r mældist 

0,077% á  á rábilinu 1993-2014 hjá  flokki ku á með PEC5 ≥ 0,8. Áukning skyldleikáræktár 

sæðingánáutá á  á rábilinu 1990-2016 mældist 0,097% á  á ri og meðál PEC5 gildi þeirrá 0,93. 

Metin voru á hrif skyldleikáræktár á  fjo rá eiginleiká. Eiginleikárnir voru mjo lkur-, fitu- , 

pro teinmágn yfir 305 dágá mjáltáskeið og meðálfrumuto luskor yfir mjáltáskeið. Fyrstu þrju  

mjáltáskeiðin í  ævi hverrár ky r voru til ránnso knár. Sámkvæmt ránnso kninni reyndist 

skyldleikárækt háfá márktæk neikvæð á hrif á  mjo lkurmágn, fitumágn og pro teinmágn en engin 

greinánleg á hrif fundust á  frumuto luskor. Á hrif 1% skyldleikáræktáráukningár reyndust 

eftirfárándi: Mjo lkurmágn á  305 dágá mjáltáskeiði minnkár um 10,97, 12,64 og 11,51 kg, 

fitumágn um 0,43, 0,48 og 0,60 kg og pro teinmágn um 0,34, 0,38 og 0,49 kg fyrir fyrstá, ánnáð 

og þriðjá mjáltáskeið. 

Lágt er til áð skyldleikárækt se  stillt í  ho f bæði vegná beinná neikvæðrá á hrifá hennár og eins 

til áð viðháldá erfðábreytileiká til lengri tí má. Einnig er lágt til áð ránnso kuð verði á hrif 

skyldleikáræktár á  eiginleiká tengdá lifun og frjo semi. 

 

Mælidagalíkan fyrir íslenska kúastofninn 

MS-verkefni Jóns Hjalta Eiríksonar við Landbúnaðarháskóla Íslands 2017 

Helstu mjo lkurfrámleiðsluþjo ðir háfá tekið upp mælidágálí kán með slembiáðhvárfi (SÁ) til 

kynbo támátsu treikningá fyrir mjo lkurky r þánnig áð einstákár mælingár á  dágsnyt eru notáðár 

til grundvállár í  stáð mjáltáskeiðsáfurðá eins og enn er gert he r á  lándi. Márkmið þessárár 

ránnso knár vár áð ránnsáká erfðáá hrif á  dáglegá nyt og mjáltáferil í  í slenská ku ástofninum og 

áð kánná mo gulegán á vinning áf uppto ku mælidágálí káns við kynbo támát fyrir áfurðir og 

frumuto lu hjá  í slenskum ku m. Notáðár voru 480.495 mælingár á  dáglegri nyt u r 33.052 ku m til 

áð metá erfðástuðlá fyrir mjo lkurmágn, fitumágn, pro tí nmágn og frumuto lu á  fyrstu þremur 

mjáltáskeiðum með SÁ byggt á  Legendre fjo lliðum. Til sámánburðár voru erfðástuðlár einnig 

metnir fyrir 305 dágá mjáltáskeiðsáfurðir (mjált1) reiknáðár með so mu go gnum. Einnig voru 

erfðástuðlár fyrir mjo lkur-, fitu- og pro tí nmágn með mjáltáskeiðslí káninu (mjált2) sem er 
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notáð í  dág metnir. Kynbo támát vár reiknáð með o llum lí ko nunum með o llum nothæfum 

go gnum frá  1995 til 2016. Mátið vár svo reiknáð 24 sinnum í  viðbo t með því  áð sleppá frá  

tveimur til á ttá á rum áftán áf gágnásáfninu, á rsfjo rðungslegá. Ö ryggi mátsins á  hverjum tí má 

fyrir náut í  áfkvæmápro fun og ky r í  frámleiðslu vár metið sem fylgni þess við niðursto ður 

mátsins með állt gágnásáfnið. 

Dreifniþá ttur sámleggjándi erfðá vár hæstur í  uppháfi mjáltáskeiðs á  o ðru og þriðjá 

mjáltáskeiði fyrir állá eiginleiká og einnig á  fyrstá mjáltáskeiði fyrir fitumágn og frumuto lu. 

Dreifniþá ttur váránlegrá umhverfisá hrifá vár álltáf hæstur í  uppháfi mjáltáskeiðs. Árfgengi 

dágsnytár og frumuto lu vár lægst í  uppháfi mjáltáskeiðs á  o llum mjáltáskeiðum og hæstá 

árfgengið um eðá eftir mitt mjáltáskeið. 

Árfgengi 305 dágá mjáltáskeiðs mjo lkur-, fitu- og pro tí nmágns á  fyrstá mjáltáskeiði vár 0,43, 

0,39 og 0,41 í  þessári ro ð sámkvæmt SÁ lí káninu en 0,41, 0,32, og 0,39 sámkvæmt mjált1 og 

0,31, 0,27 og 0,27 sámkvæmt mjált2. Árfgengi frumuto lu yfir állt mjáltáskeiðið vár 0,23 

sámkvæmt SÁ og 0,15 sámkvæmtá mjált1. Árfgengi mjo lkurþols, þ.e. hve vel ky rnár háldá 

nytinni þegár lí ður á  mjáltáskeiðið, vár 0,14-0,24 fyrir áfurðáeiginleikáná á  o llum 

mjáltáskeiðum. Erfðáfylgni mjo lkurþols við frumuto lu á  o llu mjáltáskeiðinu vár neikvæð, frá  -

0,08 til -0,13. 

Ö ryggi kynbo támáts fyrir náut í  áfkvæmápro fun rí s mis hrátt eftir lí ko num. Náutin eru yngst 

þegár o ryggið rí s hváð mest ef SÁ lí kánið er notáð en elst ef mjált2 lí kánið er notáð. 

Erfðáfrámfárir fyrir pro tí nmágn voru metnár hæstár með því  áð veljá náut til 

frámháldsnotkunár 68 má náðá go mul ef SÁ lí kánið er notáð, 71 má náðá með mjált1 og 83 

má náðá með mjált2. Erfðáfrámfárir getá verið meirá en 11% hráðári se  SÁ lí kánið notáð frekár 

en mjált2 og meirá en 6% hráðári se  mjált1 notáð í  stáð mjált2. Ö ryggið á  kynbo támátinu fyrir 

ky r vár ofmetið með þeirri áðferð sem notuð vár en vár þo  nothæft til sámánburðár. Ö ryggi 

kynbo támáts fyrir ky r er hærrá se  SÁ lí kánið notáð frekár en mjált2 frá  3 til 18 má nuðum eftir 

fyrstá burð. Ö ryggi mátsins með mjált1 er hærrá en fyrir mjált2 frá  6 til 18 má nuðum eftir 

fyrstá burð. 

Árfgengi áfurðáeiginleiká hefur hækkáð hjá  í slenskum ku m. Betri lí ko n við kynbo táu treikningá 

getá einnig betur áðgreint erfðáþá ttinn frá  umhverfisþá ttum. 

Erfðábreytileiki mjo lkurþols í  í slenská ku ástofninum gerir mo gulegt áð breytá mjáltáferli 

í slenskrá ku á með kynbo tum. Meginá stæðá meiri erfðáfrámfárá með SÁ umfrám mjált1 og 

mjált2 og mjált1 umfrám mjált2 vár su  áð áfurðámælingár eru ny ttár fyrr. Upptáká 

mælidágálí káns væri frámfo r fyrir kynbo táu treikningá fyrir áfurðáeiginleiká og frumuto lu en 

hættá er á  áð frámfo rum í  frjo semi ku nná yrði fo rnáð nemá kynbo támát fyrir frjo semi verði 

bætt. 
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Erfðastuðlar og erfðaþróun frjósemiseiginleika í íslenska kúastofninum 

MS-verkefni Þórdísar Þórarinsdóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands 2020 

Kynbo támát fyrir frjo semi í  í slenskum ku m hefur fárið lækkándi þrá tt fyrir áð frjo semi, tá knuð 

sem bil milli burðá, háfi verið hluti áf kynbo táeinkun í slenská ku ástofnsins sí ðán 1993. Go ð 

frjo semi er undirstáðá í  mjo lkurfrámleiðslu en ny leg breyting á  kynbo támáti fyrir 

mjo lkurfrámleiðslu í  mælidágálí kán hefur breytt forsendum þess áð notá burðárbil sem 

frjo semiseiginleiká. Márkmið þessárár ránnso knár vár áð metá erfðástuðlá og erfðáþro un 

frjo semiseiginleiká í  í slenskum ku m og komá með tillo gu áð ny jum eiginleikum fyrir 

kynbo támát. Sæðingár á  fyrstu þremur mjáltáskeiðum og kví gusæðingár hjá  52.951 í slenskum 

ku m voru notáðár við ránnso kniná. Sámbánd frjo semi og áfurðá vár einnig ránnsákáð. 

Frjo semiseiginleikárnir sem voru ránnsákáðir eru fánghlutfáll við fyrstu sæðingu, fjo ldi 

sæðingá á  sæðingátí mábili, bil milli fyrstu og sí ðustu sæðingár, bil milli burðár og fyrstu 

sæðingár, bil milli burðár og sí ðustu sæðingár og bil milli burðá. Fimm lí nuleg lí ko n voru notuð 

til áð metá erfðástuðlá eiginleikánná. Kynbo tágildi fyrir frjo semiseiginleikáná voru metin og 

erfðáþro un eiginleikánná vár ko nnuð. 

Meðálto l svipfárseiginleiká fánghlutfálls og fjo ldá sæðingá voru hágstæðári hjá  kví gum en hjá  

mjo lkándi ku m. Árfgengi vár lá gt fyrir állá frjo semiseiginleikáná, bæði þegár notuð voru 

fjo lbreytulí ko n (0,01 – 0,08) og lí kán með einum eiginleiká (0,02 – 0,06). Hæstá árfgengi vár á  

eiginleikánum bil milli burðár og fyrstu sæðingár á  o ðru mjáltáskeiði og lægstá árfgengi vár 

metið fyrir kví gu eiginleikáná. Árfgengi áfurðáeiginleiká í  ránnso kninni vár hærrá en fyrir 

frjo semiseiginleiká (0,15 – 0,25). Erfðáfylgni á  milli kví gumælingá og mælingá í  mjo lkándi ku m 

innán sámá eiginleiká vár á  bilinu 0,23 til 0,81. Erfðáfylgni á  milli mjáltáskeiðá innán sámá 

eiginleiká vár á  bilinu 0,36 til 1,00. Erfðáfylgni á  milli kví gueiginleiká vár sterk. Erfðáfylgni á  

milli mismunándi frjo semiseiginleiká vár állt frá  því  áð verá veik (-0,17) upp í  verá mjo g sterk 

(0,97). Erfðáfylgni vár ho fleg en o hágstæð á  milli áfurðáeiginleiká og frjo semiseiginleikánná 

fjo ldi sæðingá, bil milli fyrstu og sí ðustu sæðingár, bil milli burðár og sí ðustu sæðingár og bil 

milli burðá. Veikári fylgni vár á  milli áfurðá og frjo semiseiginleikánná bil milli burðár og fyrstu 

sæðingár og fánghlutfálls. Erfðáþro un virtist o hágstæð fyrir eiginleikáná fjo ldi sæðingá, bil 

milli fyrstu og sí ðustu sæðingár og bil milli burðá en hágstæð fyrir bil milli burðár og fyrstu 

sæðingár og bil milli burðár og sí ðustu sæðingár. Ekki ætti áð skilgreiná frjo semi o borinná 

kví gná og frjo semi mjo lkándi ku á sem sámá eiginleikánn. Frjo semi á  mismunándi 

mjáltáskeiðum ætti áð skilgreiná sem mismunándi eiginleiká með sterká fylgni. Mælt er með 

áð frjo semiseiginleikárnir bil milli burðár og fyrstu sæðingár og bil milli fyrstu og sí ðustu 

sæðingár verði notáðir til áð metá frjo semi í  mjo lkándi ku m í  ny ju kynbo támáti. Einnig áð 

eiginleikinn fánghlutfáll við fyrstu sæðingu verði notáður til áð metá frjo semi o borinná kví gná. 

Þessir eiginleikár stándá fyrir getu gripá til áð fá  egglos áftur eftir burð, sy ná beiðliseinkenni 

og getu til áð festá fáng eftir áð sæðingár hefjást. Fylgni á  milli metinná kynbo tágildá gefá til 

kynná áð uppro ðun sæðingánáutá myndi breytást með ny ju máti á  frjo semi. 
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Tíðni tvíkelfinga og tengsl við afurðir og frjósemi í íslenska kúastofninum 

BS-verkefni Sunnu Skeggjadóttur við Landbúnaðarháskóla Íslands 2021 

Márkmið þessá verkefnis vár fjo lþætt. Go gn frá  sky rsluháldskerfi náutgripáræktárinnár, 

Huppu, voru notuð til áð reikná ánnárs vegár tí ðni tví kelfingsburðá hjá  í slenskum náutgripum 

á  á runum 2009-2019 og hins vegár ránnsáká hvort máktækur munur se  á  nyt milli ku á sem 

berá einum ká lfi eðá fleirum. Skoðáð vár á  hváðá mjáltáskeiði álgengást er áð ky r beri fleirum 

en einum ká lfi, tí ðni eftir lándshlutum og á rstí ðum. Áuk þess vár gerður sámánburður á  

mjáltáskeiðsáfurðum fyrir og eftir burð, bili milli burðá, meðgo ngutí má, fjo ldá sæðingá eftir 

burð hjá  ánnárs vegár tví kelfdum ku m og hins vegár einkelfdum ku m. Engár sámbærilegár 

ránnso knir háfá verið gerðár he rlendis svo vitáð se  til og því  er þettá verkefni fyrstá sinnár 

tegundár. 

Niðursto ður leiddu í  ljo s áð tí ðni tví kelfingsburðá vár á  bilinu 1,40-1,96 á  á runum 2009-2019 

og voru hlutfállslegá flestir yfir sumártí mánn (1,85%). Hlutfállslegá flestir tví kelfingsburðir 

á ttu se r stáð á  Suðurlándi og márktækur munur vár á  milli lándshlutá. Já kvæð márktæk fylgni 

er á  milli nu mer mjáltáskeiðs og fjo ldá mjáltáskeiðá (r=0,78). Tí ðni tví kelfingsburðá er minnst 

á  fyrstá mjáltáskeiði og eykst eftir því  sem ky r ber oftár. Tví kelfdár ky r skilá áð meðáltáli meiri 

áfurðum og mjo lká áð meðáltáli (p<0,0001) fleiri mjáltáskeið heldur en einkelfdár ky r, áuk 

þess áð skilá áð jáfnáði meiri áfurðum yfir o ll mjáltáskeiðin. I  o llum tilfellum eru tví kelfdár ky r 

áð skilá meiri áfurðum bæði fyrir og eftir burð o há ð fjo ldá burðá heldur en ky r sem berá einum 

ká lfi. Þo  er misjáfnt hvort munurinn se  márktækur. Tví kelfdár ky r skilá lægri áfurðum þegár 

þær gángá með ká lfáná, en áfurðir áukást (p<0,0001) eftir burð. Bil milli burðá einkelfdrá ku á 

er áð meðáltáli 397,9 dágár sámánborið við 407,6 dágá hjá  ku m sem voru tví kelfdár 

(p<0,0001). Tví kelfdár ky r þurfá fleiri sæðingár (p<0,0001) heldur en ky r sem borið háfá 

einum ká lfi til áð festá fáng á  ny . Meðgo ngutí mi tví kelfdrá ku á er márktækt skemmri (282,7 

dágár) heldur en hjá  einkelfdum ku m (284,8 dágár). 

 

Myndun á grunnerfðahópi fyrir erfðamengisúrval í íslenska kúastofninum 

Verkefnið var unnið í samvinnu Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins (RML), 

Landbúnaðarháskóla Íslands (LbhÍ), Landssambands kúabænda (LK) og Bændasamtaka 

Íslands (BÍ). 

Á  á rinu 2017 vár á kveðið áð hefjá undirbu ning áð innleiðingu erfðámengisu rváls í  í slenskri 

náutgripárækt. Skoðáð vár hvernig best yrði áð því  stáðið og hvort yfir ho fuð væri hægt áð notá 

erfðámengisu rvál í  svo litlum stofni sem í slenski ku ástofninn er. Vár þá  einkum horft til reynslu 

Dáná áf innleiðingu erfðámengisu rváls í  Jersey-ku m í  Dánmo rku. Sett vár upp ránnso kn með 

eftirto ldum márkmiðum: 
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a. Áð kánná sto ðu skyldleikáræktár í  í slenská ku ástofninum með sámeindáerfðáfræðilegum 
áðferðum (Runs of Homozygosity).  

b. Áð kánná erfðáfræðilegá sámsetningu í  í slenská ku ástofninum með meginþá ttágreiningu 
(Principál Component Ánálysis). 

c. Áð kánná erfðáfræðilegá einsleitni í  í slenská ku ástofninum (Ádmixture ánálysis). 
d. Áð kánná skyldleiká í slenská ku ástofnsins við áðrá ku ástofná (Treemix ánálysis). 

Til áð fá  efnivið sem myndi ny tást til áð ná  frámángreindum márkmiðum ránnso knárinnár vár 

gerð í tárleg greining á  árfgerð 48 náutá þár sem horft vár til þess áð þessir gripir ættu mikið 

erfðáfrámlág í  stofninum en gæfu jáfnfrámt gott þversnið áf honum. Jáfnfrámt vár þess gætt áð 

lá gmárká innbyrðis skyldleiká þessárá gripá, í  ho pnum væru hvorki feðgár eðá há lfbræður. Við 

u treikningá á  erfðáfrámlági vár á rgángur 2016 lágður til grundvállár. Áð teknu tilliti til 

frámángreindrá skilyrðá voru sæðissy ni u r eftirto ldum náutum send í  greiningu á  árfgerð hjá  

GenoSkán Á/S (nu  Eurofins) sem þá  háfði áðsetur á  Foulum í  Dánmo rku. Til verksins vár notuð  

BovineHD Genotyping BeádChip frá  bándárí ská fyrirtækinu Illuminá® en með henni er hægt 

áð greiná 777.962 einbásábreytileiká í  erfðámengi náutgripá. 

Úrvinnsla gagna 

Árfhrein litningásvæði voru skoðuð í  í slensku go gnunum og notuð til áð metá sto ðu 

skyldleikáræktár. Til þess vár notáður hugbu náðurinn Plink 1.90. Hánn metur skyldleikárækt á  

erfðámengisgrunni með því  áð deilá lengd árfhreins svæðis í  heildárlengd svæðis milli merkjá í  

erfðámenginu. Meginþá ttágreining vár gerð með hugbu náðinu Eigensoft 6.1.4. og voru tí u 

keyrslur gerðár á  þeirri greiningu og sjo  þeirrá settár upp með myndrænum hætti. 

Erfðáfræðileg einsleitni vár ko nnuð með hugbu náðinum Ádmixture 1.3. og niðursto ður settár 

upp með Structure hugbu náði. Skyldleiki við áðrá stofná vár metinn með Treemix hugbu náði. 

U rvinnsluná frámkvæmdi Bernt Guldbrándtsen hjá  Há sko lánum í  Á ro sum. 

Niðurstöður 

Arfblendni og hlutfall arfhreinna svæða 

Tvær mælingár á  árfblendni voru metnár og eru niðursto ður þár um í  to flu 1. Þær voru í  o llum 

megin átriðum sámhljo ðá. Hlutfáll árfblendni vár hæst í  modern Red Danish Dairy Cattle og 

lægst í  Danish Shorthorn. I  sumum kynjum mælist lí til sem engin skyldleikárækt í  nokkrum 

einstáklingum, mæld sem árfhrein litningásvæði og hu n er áð jáfnáði lægst í  ráuðu 

nu tí mákynjunum, su  lægstá er í  modern Red Danish Dairy Cattle. Su  hæstá er í  Danish 

Shorthorn. Sumir einstáklingár í  do nsku várðveislukynjunum (kyn sem ekki eru ny tt í  

hefðbundnum lándbu náði) háfá í skyggilegá há tt hlutfáll árfhreinná svæðá. Hæst vár þáð í  

Jutland Cattle (40%), Danish Shorthorn (46,9%) og conservation Red Danish Dairy Cattle 

(48,3%) en þessi kyn eru mjo g fá liðuð. I slenski stofninn sker sig ekki u r í  þessu sámhengi. 

Meðál hlutfáll árfhreinná svæðá er mjo g svipáð og gengur og gerist í  frámleiðslukynjunum í  

ná gránnálo ndunum.  
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TAFLA 8. HLUTFALL ARFBLENDINNA SÆTA AF UM 300.000 SÆTUM SEM METIN VORU Í 
MEGINÞÁTTAGREININGUNNI, FJÖLDI GRIPA Í GREININGU, LÁGMARK, MEÐAL OG 
HÁMARKSHLUTFALL ARFHREINNA SVÆÐA. 

Kyn Undirstofn % 

arfblendið 

Fjöldi gripa Lágm. % 

arfhr. sv. 

Með. % 

arfhr. sv. 

Hám. % 

arfhr. sv. 

Angler Gamall 36,8 31 2,9 9,6 20,5 

Brown Swiss Tékkneskur 34,2 39 2,1 10,1 22,7 

Brown Swiss Þýskur 34,1 24 2,9 9,9 18,8 

Brown Swiss Ítalskur 33,6 16 4,6 12,6 18,1 

Brown Swiss Bandarískur 33,0 41 7,0 13,8 24,8 

Holstein Cattle Danskur 35,7 158 3,7 10,5 11,9 

Íslenska kynið  31,8 47 4,6 11,1 18,2 

Jersey Cattle Danskur 32,1 420 7,8 16,7 28,3 

Red Dairy Cattle Nútíma DK 37,9 245 0,0 4,4 16,7 

Red Dairy Cattle Finnskur 35,6 243 2,7 9,8 17,6 

Red Dairy Cattle Norskur 36,6 382 0,7 7,4 20,6 

Red Dairy Cattle Sænskur 36,6 246 0,2 7,6 18,9 

Jutland Cattle Endurgert 34,4 15 3,2 11,6 40,0 

Black-and-White Danskt 1965 34,7 42 2,1 10,6 26,6 

Shorthorn Cattle Danskt 28,1 60 0,3 28,8 46,9 

Red Dairy Cattle Gamall DK 31,7 135 0,2 19,3 48,3 

 

Mynd 4 sy nir hlutfáll árfhreinná svæðá hjá  þeim tveimur gripum sem sy ndu hæstá og lægstá 

hlutfállið.  

Hver lí ná tá knár litningápár og gulu flekkirnir sy ná árfhrein svæði.  

Meginþáttagreiningar 

Á  myndum 5, 6 og 7 má  sjá  helstu niðursto ður meginþá ttágreiningá en þær sy ná breytileiká 

milli ho pá í  ránnso kninni u t frá  niðursto ðum erfðágreiningánná. Mynd 5 dregur frám muninn á  

Mynd 4 Hlutfall arfhreinna svæða (runs of homozygosity) hjá gripum með lægsta (til vinstri) og hæsta 
(til hægri) hlutfall þeirra í erfðamenginu. 
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ráuðu kynjunum og Brown Swiss og mynd 6 sy nir muninn á  ráuðu kynjunum og 

svártskjo ldo ttu Holstein ku num. Á  bá ðum myndunum er í slenská kynið ná lægt upprunánum, 

sem þy ðir áð þár háfá ekki orðið sámbærilegár breytingár á  árfgerð í  gegnum ræktunárá hrif og 

hjá  hinum kynjunum. Mynd 7 sy nir hversu frá brugðinn í slenski stofninn er o ðrum norrænum 

kynjum. Áðeins Black-and-White Danish Dairy Cattle anno 1965 (SDM65), Jutland Cattle 

(ReconJysk) og sumir áf Brown Swiss gripunum gefá í  skyn áð frámángreindir stofnár deili litlu 

broti áf so gu sinni með í slenská ku ástofninum.  

 

 

Gráfið sy nir meginþætti 2 og 3. Hvert ku ákyn er tá knáð með mismunándi merkjum, í slenská 

kynið er tá knáð með gulum tí glum.  

Mynd 5 Dreifing arfgerða nautgripakynja á Norðurlöndunum út frá meginþáttagreiningu. 
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Mynd 6 Dreifing arfgerða nautgripakynja á Norðurlöndunum út frá meginþáttagreiningu. 

Gráfið sy nir meginþætti 2 og 4. Hvert ku ákyn er tá knáð með mismunándi merkjum, í slenská 

kynið er tá knáð með gulum tí glum.  

 

 

Mynd 7 Dreifing arfgerða nautgripakynja á Norðurlöndunum út frá meginþáttagreiningu. 
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Gráfið sy nir meginþætti 6 og 7. Hringurinn á  myndinni er után um gripi áf í slenská stofninum. 

Eins og sjá  má  eru þeir lángt frá  o ðrum stofnum. 

Erfðafræðileg einsleitni 

Greining á  erfðáfræðilegri einsleitni vár miðuð við 11 upprunáho pá á  bák við állt gágnásáfnið.  

Á  mynd 8 eru niðursto ður fyrir í slenská stofninn teknár u t u r heildármyndinni hváð várðár 

erfðáfræðilegá einsleitni. Flestir gripánná eigá einungis einn uppruná, 29 áf 47 og állir nemá 

þrí r gripir eru áf meirá en 95% í slenskum uppruná.  

 

 

Mynd 8 Erfðafræðileg einsleitni íslenska stofnsins. 

Hver dá lkur sy nir einn grip; litirnir sy ná þá  11 uppruná sem teknir voru með í  greiningunni. 

Myndin sy nir hlutá áf mun stærri mynd. 

TAFLA 9. SKÖRUN ERFÐAMENGJA ERLENDRA KYNJA VIÐ ÍSLENSKA GRIPI. 

Kyn Lágmark, % Hámark, % Fjöldi 

Holstein 0,1 1,7 5 

Old Red Danish Dairy Cattle 0,3 2,0 8 

Jersey 0,2 2,9 18 

SDM65 0,2 2,6 7 

Shorthorn 0,2 2,0 8 

Brown Swiss 0,3 2,7 7 

Norwegian and Swedish Red Dairy Cattle 0,3 1,9 6 

Finnish Ayrshire 0,9 1,7 11 
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I  to flu 9 má  sjá  sko run erfðámengjá erlendu kynjánná við í slensku gripiná sem voru með 

<100% í slenskán uppruná og fjo ldá í slenskrá gripá með sámeiginlegt erfðáefni við hvert kyn 

fyrir sig. 

Eins og sjá  má  er erfðáefni u r Jersey ku ástofninum áð finná í  18 gripum, eðá o llum þeim sem 

mældust með innblo ndun áf einhverju tági. Erfðáefni u r finnskum Áyrshire er áð finná í  11 

gripum. 

Skyldleiki við aðra stofna 

Treemix hugbu náðurinn by r til skyldleikátre  fyrir stofnáná. Ví sbendingár um áð tilflutningur 

erfðáefnis (e. migrátion) háfi gerst oftár en einu sinni til tvisvár eru litlár. Skyldleikátre  sem 

dregin eru upp fyrir 0 eðá 1 tilfelli tilflutnings má  sjá  á  mynd 9 og 10.  

 

 

Mynd 9 Skyldleikatré fyrir engan tilflutning erfðaefnis. 

Þár er niðurstáðán áð Hereford se  skyldástur þeim í slenská, áf þeim ku ástofnum sem til 

sámánburðár eru. 
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Mynd 10 Skyldleikatré fyrir einn tilflutning erfðaefnis. 

Ráuðá o rin sy nir innskot erfðáefnis u r Brown Swiss í  RMD ky rnár sem á tti se r stáð fyrir 

nokkrum á rátugum. Enn er ná násti skyldleikinn við Hereford.  

I  tveimur frámángreindum uppstillingum er stáðsetning í slenská kynsins á vállt sto ðug; ná násti 

skyldleikinn er við Hereford, áf þeim kynjum sem voru með í  þessum hlutá ránnso knárinnár. 

Þess ber þo  áð getá áð skyldleiki þessárá tveggjá kynjá, Hereford og þess í slenská vár mjo g 

lí till.  

I  ljo si þessá, vár bætt við go gnum um ku ástofná frá  Bretlándseyjum og Norður Frákklándi. Þá  

várð niðurstáðán áð ná násti skyldleiki í slenská stofnsins væri við stofná á  borð við Normánde, 

Bretonne Bláck Pied og Máráichine/Párthenáise, eins og sjá  má  á  mynd 11. 
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Mynd 11 Skyldleikatré þar sem bætt hefur verið við stofnum frá Bretlandseyjum og Frakklandi. 

Umræður og ályktanir 

Niðurstáðá þessárár ránnso knár vár áð uppruni í slenská ku ákynsins virðist verá á  meginlándi 

Evro pu, þár sem ná nustu ættingjá er áð finná í  Norður Frákklándi. Ná inn skyldleiki við norsk 

kyn er ekki stáðfestur í  þeim go gnum sem he r eru lo gð til grundvállár en háfá verður í  hugá áð 

ekki vár um áð ræðá sámánburð við go mlu norsku lándkynin. Áf norrænu ráuðu kynjunum 

virðást ráuðu do nsku ky rnár verá skyldástár þeim í slensku, en þær eigá ættir sí nár einnig áð 

rekjá til fro nsku kynjánná.  He r er þo  re tt áð getá þess áð ránnso knin ná ði ekki til ku ákynjá á  

o ðrum Norðurlo ndum sem hingáð til háfá verið tálin stándá næst í slenská ku ákyninu, t.d. Sidet 

Tro nder og Norlándsfe frá  Noregi.  Sámbærilegár greiningár á  erfðáefni þeirrá háfá ekki verið 

gerðár. 

I slenská kynið er einsleitt. Hlutfáll innblo ndunár er mjo g lá gt og láng flestir gripirnir eru áf 

einum uppruná. Tveir þeirrá eru með um 14% innflutt erfðáefni. Hinn áðflutti uppruni er áð 

mestu leyti Jersey og go mlu svártskjo ldo ttu ky rnár, SDM1965. Fyrrnefndi stofninn hefur verið 

fluttur hingáð beint en einn Jersey uppruninn kemur frá  Norður-Ámerí ku. Su  stáðreynd áð állir 

þrí r Jersey þættirnir eru til stáðár í  í slenská stofninum, gefur til kynná áð innflutningur Jersey 

se  tilto lulegá ny legur og háfi orðið eftir áð innflutningur á  Jersey frá  Ámerí ku til Dánmerkur 
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á tti se r stáð á rið 1896. Þettá byggir þo  á  því  áð erfðáefni Jersey stofnsins he r á  lándi háfi á tt 

uppruná í  Dánmo rku, en áfár o lí klegt þykir áð þáð háfi komið beint hingáð frá  Ámerí ku.  

Hlutfáll árfblendni í  í slenská stofninum sker sig ekki u r o ðrum stofnum. Árfblendni er í við 

lægri en í  frámleiðslukynjunum á  Norðurlo ndum. Hlutfáll árfhreinná svæðá er hærrá en i 

ráuðu kynjunum og Holstein en lægrá en í  Brown Swiss og mun lægrá en í  Jersey, svo ekki se  

minnst á  sum áf várðveislukynjunum. Táp á  erfðábreytileiká er mun minná en ræktunárságá 

kynsins gæti gefið tilefni til áð ætlá.  

Greining meginþá ttá gefur tilefni til áð ætlá áð í slenská kynið se  lí tið skylt o ðrum norrænum 

ku ákynjum en áftur verður áð háfá í  hugá áð ránnso knin ná ði ekki til kynjá eins og go mlu 

norsku kynjánná. Við uppsetningu á  skyldleikátre  vár stáðsetning í slenská kynsins á vállt 

sto ðug; ná násti skyldleikinn er við Hereford, þo  lí till se . Þegár vár bætt við go gnum um 

ku ástofná frá  Bretlándseyjum og Norður Frákklándi várð niðurstáðán áð ná násti skyldleiki 

í slenská stofnsins væri við stofná á  borð við Normánde, Bretonne Bláck Pied og 

Máráichine/Párthenáise Niðurstáðá verkefnisins gefur til kynná áð uppruná í slenská 

ku ákynsins gæti verið áð leitá á  Bretlándseyjum og Frákklándi. I  ljo si þess er áfár mikilvægt áð 

gerá frekári ránnso knir á  skyldleiká við go mlu norsku lándkynin sem fyrri ránnso knir á  borð 

við Kántánen o.fl. (2000) háfá leitt í  ljo s áð eru skyldust því  í slenská. Fyrr en þáð hefur verið 

gert er o várlegt áð slá  neinu fo stu um uppruná í slenská ku ákynsins (Báldur Helgi 

Benjámí nsson 2018, Bernt Guldbrándtsen 2017).  

 

Hagrænt vægi eiginleika í nautgriparækt 

Verkefni unnið af Kára Gautasyni og Jóni Hjalta Eiríkssyni að frumkvæði fagráðs í 

nautgriparækt og Ráðgjafarmiðstöðvar landbúnaðarins með tilstyrk þróunarsjóðs 

nautgriparæktarinnar, Nautastöð BÍ og Landssambands kúabænda 2017-2019 

Eigi kynbo tástárf áð skilá á rángri þárf márkmiðið með því  áð verá sky rt og gott. Márkmið 

kynbo tá frámleiðslugripá eins og mjo lkurku á er álmennt áð gerá gripiná áfkástámeiri, 

hráustári, hágkvæmári og þægilegri í  umgengni. Áuk þessá þárf áð háfá velferð gripánná, 

lá gmo rkun umhverfisá hrifá og sámfe lágslegá þætti áð leiðárljo si við márkmiðssetninguná. 

Hváðá eiginleiká þárf áð bætá til áð ky r frámtí ðárinnár verði eins go ðár og kostur er? Ein 

ná lgun áð svárinu er áð reyná áð leiðá u t hváðá u rválsskilyrði, þ.e. vál fyrir hváðá eiginleikum 

og hversu mikil hlutfállsleg á herslá er á  hvern þeirrá, leiðir til mests hágræns á vinnings. Ef 

válið fer frám sámkvæmt því  má  væntá há márksny tingár þeirrár fjá rfestingár sem fer í  

kynbo tástárfið. Þáð er se rstáklegá mikilvægt áð háfá þennán grunn í  lági ef dy rár, og jáfnfrámt 

o flugár áðferðir, svo sem erfðámengjáu rvál eru teknár upp. Sí ðustu misseri hefur verið unnið í  

því  áð á kvárðá hágrænt vægi eiginleiká í  ræktun í slenskrá mjo lkurku á, sem getur þá  verið 

grundvo llur á kvo rðunár á  ny rri heildáreinkunn fyrir gripiná. Þessári vinnu má  skiptá gro flegá í  

tvennt. I  fyrstá lági áð metá hágrænt gildi eiginleiká ku nná, þ.e. hvers virði eiginleikár gripánná 
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eru. I  o ðru lági þárf áð táká tillit til þess hversu áuðvelt er áð breytá eiginleikunum með 

kynbo tum, hvernig þeir tengjást innbyrðis og hváðá upply singár liggjá fyrir til áð byggjá válið á . 

U t frá  þessu fæst hágkvæmástá u rválsskilyrðið; þáð vægi í  heildáreinkunn sem gefur mestán 

á vinning. 

Verðmæti einstákrá eiginleiká fer eftir y msum ytri áðstæðum. Þár sem á vinningur 

kynbo tástárfsins kemur frám í  frámtí ðinni er ekki áuðvelt áð spá  fyrir um áðstæður á  þeim 

tí mápunkti. I  þessu verkefni vár þo  gerð tilráun til áð spá  fyrir um áðstæður á rið 2027 og 

smí ðá lí ko n til áð lí kjá eftir ku ábu um á  þeim tí má. Dánskur hugbu náður, SimHerd, vár 

áðlágáður eins og kostur vár áð í slenskum áðstæðum og þeirri sto ðu sem lí klegust þykir á rið 

2027. Gert vár rá ð fyrir áð frámleiðslusty ringu með greiðslumárki yrði viðháldið og fjo ldá- og 

stærðárþro un ku ábu á yrði með svipuðum hætti og verið hefur. Sjo nárhornið á  hágrænán 

á vinning kynbo tá í  þessu verkefni er áð lækká frámleiðslukostnáð mjo lkur og er þá  lá tið liggjá 

á  milli hlutá hver ny tur þess á vinnings, hvort þáð eru bændur, áfurðásto ðvár eðá neytendur.  

Með því  áð breytá forsendum um erfðáeðli ku nná lí tillegá í  forsendum lí kánsins í  SimHerd og 

reikná svo állt áftur fe kkst mát á  á hrifum kynbo tágildis gripánná á  bu reksturinn. Með þessu 

vár hægt áð leggjá mát á  gildi áfurðásemi, frjo semi, ju gurbo lguá hættu og endingár. Áðrá 

eiginleiká, sem einkum tengjást vinnu við ky rnár, er erfiðárá áð setjá upp í  lí kán. Leitáð vár til 

ku ábændá með spurningáko nnun til áð fá  mát þeirrá sem best til þekkjá á  því  hversu miklu 

má li ju gurgerð, spenágerð, spenástáðsetning, mjáltir og skáp skiptá fyrir vinnu við umhirðu 

gripánná. U t frá  svo runum vár svo hágrænt gildi þessárá eignleiká metið.  

Til þess áð metá hágrænt vægi eiginleiká u t frá  hágrænum gildum þárf erfðástuðlá fyrir 

eiginleikáná. Stuðlárnir gefá til kynná hversu sto r hluti breytileiká í  hverjum eiginleiká er 

tilkominn vegná erfðá og hvernig vál fyrir einum eiginleiká hefur á hrif á  áðrá. Fyrir þá  

eiginleiká sem gott mát er til á  vár þáð notáð. Fyrir nokkrá eiginleiká voru erfðástuðlár metnir 

en fyrir áðrá þurfti áð byggjá á  erlendum niðursto ðum og fylgni kynbo támáts.  

Niðursto ðurnár bendá til þess áð su  heildáreinkunn sem unnið er eftir í  dág skili um eðá yfir 

90% áf þeim hágræná á vinningi sem ná  má  með heildáreinkunn byggðri á  hágkvæmástá 

u rválsskilyrði. Lágt er til áð fárið verði áð birtá se rstáká heildáreinkunn fyrir áfkvæmápro fuð 

náut með lí tillegá breyttri sámsetningu en einkunn ánnárrá gripá þár sem þáu náut eru einu 

gripirnir sem fá  mát fyrir endingu. Helstu niðursto ður og forsendur þeirrá fyrir þá  eiginleiká 

sem voru til skoðunár eru: 

Afurðir eru he r eftir sem hingáð til mikilvægásti eiginleikinn í  náutgripárækt. Heildáreinkunn 

sem notuð hefur verið sí ðustu á r setur 44% vægi á  áfurðir en niðursto ður verkefnisins bendá 

til áð 36-37% se  hágkvæmást. Skoðánáko nnun meðál bændá benti til þess áð þeim þætti enn 

lægrá hlutfáll eðlilegt. Hvernig áfurðum er skipt upp á  efnáþætti fer mjo g eftir forsendum en 

miðáð við nu verándi verðhlutfo ll er hágkvæmást áð leggjá svipáðá á herslu á  pro tein- og 

fituáfurðir. Til þess áð vinná gegn lækkándi pro teinhlutfálli með u rváli þárf sá  eiginleiki áð háfá 
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eitthvert vægi. Lágt er til áð fituáfurðir gildi 47%, pro teináfurðir 48% og pro teinhlutfáll 5% í  

ny rri áfurðáeinkunn sem gildi svo 36% í  heildáreinkunn. 

Júgurbólga og frumutala. Ekki vár gert rá ð fyrir því  áð frumutálá hefði hágrænt gildi í  sjá lfu 

se r en eiginleikinn fær áftur á  mo ti nokkurt hágrænt vægi vegná tengslá við ju gurbo lguviðná m. 

Þár sem ju gurbo lgá hefur verið álgengástá fo rgunárá stæðá ku á he rlendis á  undánfo rnum 

á rátugum má  bu ást við áð fækkun ju gurbo lgutilfellá háfi verulegt hágrænt gildi. Áftur á  mo ti 

eru to lulegár upply singár um ju gurbo lgu í  ku m he r á  lándi verulegá tákmárkáðár þrá tt fyrir áð 

állá meðho ndlun við henni eigi áð skrá . Þettá gerir állt hágrænt og erfðáfræðilegt mát á  

eiginleikánum o rðugt sem er verulegá bágálegt. Þáð sem tengist ju gurbo lgu þárf því  áð mestu 

áð byggjá á  erlendum niðursto ðum og á lyktunum sem byggjá á  go gnum frá  fá einum bu um. 

Sámkvæmt þeim niðursto ðum sem þo  fá st fær frumutálá 8% vægi í  heildáreinkunn fyrir vál á  

náutum, sem er sámá vægi og í  nu verándi heildáreinkunn. Fyrir vál á  náutsmæðrum er 9% 

hæfilegt vægi. Niðursto ður um skiptingu vægis á  milli endingár og frumuto lu eru mjo g há ðár 

á lyktunum um erfðástuðlá þessárá eiginleiká sem byggjá á  tákmo rkuðum go gnum.  

Frjósemi hefur í  kynbo tástárfinu hingáð til áðeins byggst á  bili á  milli burðá. Væntá má  0,32 kr. 

lækkun á  frámleiðslukostnáði hvers lí trá mjo lkur áf styttingu bilsins um einn dág. Þrá tt fyrir áð 

kynbo támát fyrir eiginleikánn se  o o ruggt þegár válið fer frám gildir eiginleikinn ru m 10% í  

heildáreinkunn byggðri á  hágrænu vægi fyrir vál á  náutum en 11% fyrir vál á  náutsmæðrum. 

Ekki hefur verið erfðáfrámfo r í  frjo semi stofnsins undánfárin á r. Hækkáð vægi kánn áð vinná 

gegn því  en bættár áðferðir við kynbo támát á  eiginleikánum eru þo  tru legá forsendá þess áð 

ráunverulegur á rángur ná ist í  þeim efnum. 

Hágrænt gildi fyrir júgurgerð vár leitt u t frá  því  hversu mikið fækkár í  ho pi ku á sem krefjást 

áukinnár vinnu vegná ju gurgerðár við hækkun á  meðálju gureinkunn. Hlutfáll ku á sem váldá 

áukinni vinnu vár metið u t frá  niðursto ðum spurningáko nnunár sem send vár bændum. 

Reikná má  með 1,43 kr. lækkun á  frámleiðslukostnáði á  lí trá mjo lkur ef meðálju gureinkunn 

hækkár um eitt stig á  lí nulegá skálánum. Hágkvæmástá vægi ju gurgerðár fyrir náutáeinkunn er 

nærri 10% sem er nokkru hærrá hlutfáll en í  þeirri einkunn sem nu  er notuð. Fyrir vál á  

náutsmæðrum ætti áð miðá við meirá vægi eðá um 11%. Þrá tt fyrir áð niðursto ður 

spurningáko nnunár meðál bændá bendi ekki til þess áð þeir geri greinármun á  mikilvægi 

greinilegs ju gurbánds, go ðrár ju gurfestu og lí tillár ju gurdy ptár bendá niðursto ðurnár til áð 

skynsámleg sámsetning ju gureinkunnár se  50% fyrir ju gurdy pt, 35% fyrir ju gurfestu og 15% 

ju gurbánd. Á stæður þess eru mismunándi erfðádreifni eiginleikánná og tengsl við áðrá 

eiginleiká, einkum ju gurbo lguviðná m og endingu. 

Spenar. Gleitt settir frámspenár eru áð máti bændá mikið vándámá l við í slenskár ky r, 

se rstáklegá áð máti þeirrá sem notá mjáltáþjo n. Áuk þess bentu niðursto ður 

spurningáko nnunárinnár til þess áð of mjo ir spenár væru helstá vándámá lið várðándi 

spenágerð. Hágræná gildið fyrir spená er metið sem 2,34 kr. á  stig sámsettrár spenáeinkunnár 

skv. niðursto ðum spurningáko nnunárinnár. Lí til dreifni þessárár einkunnár sky rir há tt gildi 
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sámánborið við t.d. ju gureinkunn. Hágræná vægið á  spenáeinkunn byggir áðeins áð litlum 

hlutá á  hágrænu gildi þess eiginleiká sjá lfs, tengsl við endingu og ju gurheilsu háfá meiri á hrif. 

Sámkvæmt mátinu ætti áð leggjá mestá á herslu á  áð minnká spená vegná betri endingár og 

ju gurheilsu ku á með litlá spená. Þáð er áftur á  mo ti ekki í  sámræmi við á herslur bændá miðáð 

við spurningáko nnuniná. Hins vegár má  ætlá áð með fjo lgun mjáltáþjo ná áukist enn vándámá l 

vegná spenástáðsetningár og mjo rrá spená svo á hrif þeirrá þá ttá á  endingu gætu áukist frá  því  

sem vár á  þeim tí má þegár go gnum fyrir erfðástuðlámátið vár sáfnáð. Þess vegná er 

sámsetning spenáeinkunnár sem lo gð er til með meiri á herslu á  spenástáðsetningu og minni á  

mjo rri spená en beinár niðursto ður u treikningá bendá til áð se  hágkvæmást. Spenáeinkunn 

væri þá  sámsett þánnig áð stáðsetning frámspená (þe ttári) gildi 40%, lengd (styttri) 30% og 

þykkt (mjo rri) 30%. Hlutfáll spenáeinkunnár í  heildáreinkunn ætti áð hækká miðáð við þáð 

sem nu  er, u r 8% í  10% fyrir vál á  náutum og í  13% fyrir vál á  náutsmæðrum. 

Hágrænt gildi mjalta byggir á  tí má sem spárást fyrir mjáltámánn og -bu náð við þáð áð mjo lkin 

renni hráðár og jáfnár u r ku num í  mjo ltum. Niðursto ður spurningáko nnunárinnár gá fu til 

kynná áð hvert stig mjáltáeinkunnár spári 45 sek. á  ku  í  mjáltátí má í  mjáltábá s eðá mjáltákerfi 

og 60 sek. í  mjáltáþjo ni. Áuk hágræns gildis mjáltánná sjá lfrá eru fljo tári mjáltir tengdár betri 

endingu en áftur á  mo ti lákári ju gurheilsu. Mjáltir ættu áð gildá 8% í  heildáreinkunn náutá en 

10% við vál á  náutsmæðrum. 

Skap. Niðursto ður spurningáko nnunárinnár sy ndu áð bændur teljá um 30 sek. áf vinnu 

spárást á  hverjá ku  ef þær eru einu stigi skápbetri sámkvæmt lí nulegá skálánum. Áð áuki 

spárár mjáltáþjo nn um 20 sek. við so mu breytingu. Vægi skáps má  verá o breytt, 8%, fyrir vál á  

náutum en hærrá, 10%, fyrir ky r.  

Ending gripánná er lykilátriði fyrir hágkvæmni þeirrá. Vál fyrir áukinni endingu fer þo  áðállegá 

frám með váli fyrir o ðrum eiginleikum sem eru undirliggjándi á hrifáþættir á  endingu ku nná. 

Þár sem náut þurfá áð eigá á kveðinn lá gmárksfjo ldá dætrá sem hefur verið fárgáð, til áð fá  

kynbo támát fyrir endingu er lágt til áð ending gildi áðeins í  heildáreinkunn þeirrá náutá sem 

háfá fengið slí kt mát og þá  10%. Meirá vægi er þá  á  o ðrum eiginleikum hjá  ku num, einkum á  

þeim eiginleikum sem háfá mikil á hrif á  endingu. 

Niðursto ður verkefnis sem þessá verðá áldrei betri en go gnin sem þær byggjá á . Því  miður 

vántár nokkuð upp á  á reiðánleg go gn á  y msum stigum verkefnisins. Má  þár nefná hágto lur 

fyrir lándbu náðinn, upply singár um sju kdo mátí ðni og meðho ndlánir og erfðástuðlá fyrir sumá 

flokká eiginleiká. Niðursto ður um einstáká þætti eru mjo g há ðár á lyktunum sem byggðár eru á  

veikum forsendum, se rstáklegá hváð várðár erfðáþá tt ju gurbo lguþols og tengsl háns við áðrá 

eiginleiká. Mikilvægt er áð unnið verði áð u rbo tum þár sem skortir á  þekkingu og niðursto ður 

verkefnisins uppfærðár jáfno ðum eftir því  sem betri upply singár fá st. 

Kynbo tástárfið skilár miklu. Á rlegár frámfárir eins og á rángurinn er í  dág getá spáráð um 150 

milljo nir í  frámleiðslukostnáði á  á ri þegár á hrifin eru komin frám áð fullu miðáð við to lur í  

verkefninu. Fjá rfesting í  kynbo tástárfi í  í slenská ku ástofninum er lí kleg til áð skilá se r rí kulegá 
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til báká innán einungis fá rrá á rá. Niðursto ður þessá verkefnis hjá lpá til við áð beiná á herslum á  

þá  þætti sem mest gefá til báká og stuðlá þánnig áð bættri ny tingu fjá rmuná. 

Skyldleiki íslenskra kúa við Norður- og Vestur-Evrópsk kúakyn 

Fyrsti hluti doktorsverkefnis Egils Gautasonar 2019 

Egill Gáutáson er kominn með helstu niðursto ður várðándi skyldleiká í slensku ky rinnár við 

o nnur kyn þegár þettá er skrifáð. Hánn birti sí ná fyrstu ritry ndu ví sindágrein várðándi 

verkefnið 2019 og nefnist hu n Relationship of Icelandic cattle with Northern and Western 

European cattle breeds, admixture and population structure. Meðho fundár Egils eru Ánná Á. 

Scho nherz, Goutám Sáháná og Bernt Guldbrándtsen en greinin vár birt í  Acta Agriculturae 

Scandinavica. He r á  eftir ferð u rdrá ttur (abstract) greinárinnár: 

Icelandic cattle is believed to have been brought from Norway during the settlement of Iceland 

around AD 870-930. Previous research on genetic relationships has indicated that Icelandic cattle 

is most related to northern Nordic indigenous breeds. Using single nucleotide polymorphism 

genotype data from Icelandic cattle and 29 Northern and Western European cattle breeds, we 

studied relationships and admixture among these breeds, and assessed population structure in 

Icelandic cattle. Population structure analysis through principal component analysis, estimation 

of ancestry, and analysis of patterns of population splitting and mixing revealed that Icelandic 

cattle are most related to three Finncattle breeds (Eastern, Northern and Western Finncattle), 

and Swedish Mountain cattle. Icelandic cattle has very low levels of admixture. We observed very 

limited population structure in Icelandic cattle. The observed structure was due to variable sire 

contributions. Over 1000 years of almost complete isolation has made Icelandic cattle highly 

genetically distinct from other cattle breeds. 

Niðursto ður Egils eru mjo g áfgerándi eins og hánn segir sjá lfur (2020): „Niðurstöður minnar 

rannsóknar eru óyggjandi: íslenska kýrin er afar sérstakur, óblandaður stofn með mikið 

verndargildi, enda eru íslensku kýrnar eini stóri stofninn sem eftir er af norður-norrænum 

kúakynjum.“ 

 

Skyldleikarækt og erfðabreytileiki í íslenska kúastofninum 

Annar hluti doktorsverkefnis Egils Gautasonar 2021 

Egill birti sí ná áðrá ritry ndu ví sindágrein í  ju ní  2021 og nefnist hu n Genomic inbreeding and 

selection signatures in the local dairy breed Icelandic Cattle. Meðho fundár Egils eru Ánná Á. 

Scho nherz, Goutám Sáháná og Bernt Guldbrándtsen en greinin birtist í  Animal Genetics. He r á  

eftir ferð u rdrá ttur (summary) greinárinnár: 

Icelandic Cattle is the only dairy cattle breed native to Iceland. It currently numbers ca. 26 000 

breeding females. We used 50k genotypes of over 8000 Icelandic Cattle to estimate genomic and 

pedigree-based inbreeding and to detect selection signatures using the integrated haplotype 
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score. We used 47 Icelandic bulls genotyped with a 770k SNP chip to estimate LD decay for 

comparison with other Nordic dairy cattle breeds. We detected ROHs on the autosomes and 

computed ROH-based autosomal inbreeding coefficients. Average inbreeding coefficients 

according to pedigree and ROHs were 0.0621 and 0.101. Effective population sizes for the years 

2009–2017 according to pedigree, ROHs, genomic relationship matrix, excess of homozygosity 

and individual increase in inbreeding were 81, 65, 60, 58 and 92 respectively. We identified three 

regions and six candidate genes that showed a signature of selection according to the integrated 

haplotype score (P < 0.05) on chromosomes 1, 16 and 23. The LD structure of Icelandic Cattle is 

shaped by a long period of isolation and a small founder population. The estimate of LD at 

distances closer than 0.3 Mb is lower in Icelandic Cattle than in Danish Jersey, but is higher than 

in Danish Holstein and Red Nordic Dairy Cattle breeds. Our findings show that inbreeding rates in 

Icelandic Cattle currently are sustainable according to FAO guidelines, and our results do not 

indicate severe historical inbreeding. 

Meginniðursto ður Egils eru áð erfðábreytileiki er mikill innán stofnsins þrá tt fyrir lángá 

einángrun, og skyldleikárækt er innán þeirrá márká sem Mátvælá- og lándbu náðárstofnun 

Sámeinuðu þjo ðánná (FÁÖ) mælir með (Egill Gáutáson 2021). 

 

Fýsileiki erfðamengisúrvals í íslenska kúastofninum 

Þriðji hluti doktorsverkefnis Egils Gautasonar 2021 

Egill birti sí ná þriðju ritry ndu ví sindágrein í  máí  2021 og fjállár hu n um fy sileiká 

erfðámengisu rváls í  í slenská ku ástofninum. Greinin nefnist Short communication: investigation 

of the feasibility of genomic selection in Icelandic Cattle, meðho fundár eru Goutám Sáháná, 

Guosheng Su, Báldur Helgi Benjámí nsson, Guðmundur Jo hánnesson og Bernt Guldbrándtsen 

og birtist hu n í  Journál of Ánimál Science. He r á  eftir fer u rdrá ttur (abstract) greinárinnár: 

Icelandic Cattle is a local dairy cattle breed in Iceland. With about 26,000 breeding females, it is 

by far the largest among the indigenous Nordic cattle breeds. The objective of this study was to 

investigate the feasibility of genomic selection in Icelandic Cattle. Pedigree-based best linear 

unbiased prediction (PBLUP) and single-step genomic best linear unbiased prediction (ssGBLUP) 

were compared. Accuracy, bias, and dispersion of estimated breeding values (EBV) for milk yield 

(MY), fat yield (FY), protein yield (PY), and somatic cell score (SCS) were estimated in a cross 

validation-based design. Accuracy (r^) was estimated by the correlation between EBV and 

corrected phenotype in a validation set. The accuracy (r^) of predictions using ssGBLUP 

increased by 13, 23, 19, and 20 percentage points for MY, FY, PY, and SCS for genotyped animals, 

compared with PBLUP. The accuracy of nongenotyped animals was not improved for MY and PY, 

but increased by 0.9 and 3.5 percentage points for FY and SCS. We used the linear regression (LR) 

method to quantify relative improvements in accuracy, bias (Δ^), and dispersion (b^) of EBV. 

Using the LR method, the relative improvements in accuracy of validation from PBLUP to 
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ssGBLUP were 43%, 60%, 50%, and 48% for genotyped animals for MY, FY, PY, and SCS. Single-

step GBLUP EBV were less underestimated (Δ^), and less overdispersed (b^) than PBLUP EBV for 

FY and PY. Pedigree-based BLUP EBV were close to unbiased for MY and SCS. Single-step GBLUP 

underestimated MY EBV but overestimated SCS EBV. Based on the average accuracy of 0.45 for 

ssGBLUP EBV obtained in this study, selection intensities according to the breeding scheme of 

Icelandic Cattle, and assuming a generation interval of 2.0 yr for sires of bulls, sires of dams and 

dams of bulls, genetic gain in Icelandic Cattle could be increased by about 50% relative to the 

current breeding scheme. 

Ein meginniðurstáðán er su  áð erfðámengisu rvál gæti áukið erfðáfrámfárir um á.m.k. 50% 

sámánborið við nu verándi áðferðir og skipulág. 
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Verndun í slenská ku ástofnsins 

Umræðá um innflutning eðá innskot erfðáefnis í  í slenská ku ástofninn hefur vákið áthygli okkár 

á  þo rf þess áð verndá stofninn. I  því  sámbándi þárf áð háfá í  hugá áð í slenská rí kið er á  

grundvelli álþjo ðlegrá sá ttmá lá (Convention on Biologicál Diversity - CBD) skuldbundið til áð 

viðháldá í slenská ku ástofninum sem hlutá áf lí ffræðilegum fjo lbreytileiká. Mismunándi 

á herslur fyrir verndun kállá á  mismunándi áðgerðir og mát á  verndárgildi og þurfá 

ræktunármárkmið til frámtí ðár áð verá vel skilgreind. Berá þárf sámán þá  kosti sem felást í  því  

áð byggjá mjo lkurfrámleiðslu eingo ngu á  í slenská ku ákyninu og hins vegár áð várðveitá kynið 

sem erfðáho p með tilliti til lí ffræðilegrár fjo lbreytni. Fyrir verndun getá verið 

menningárso guleg ro k fyrir þár sem leitást er eftir því  áð viðháldá se rsto ðu stofnsins sem 

tengjást m.á. bu setu og frámleiðsluhá ttum. Þá  þárf áð horfá til viðhálds erfðábreytileiká til áð 

tryggjá stofn gegn breyttum umhverfisáðstæðum og má  þár nefná breytingár á  loftslági, 

viðbro gð við sju kdo mum og breytingár á  eftirspurn neytendá eftir áfurðum. 

LEIÐIR TIL VARÐVEISLU 

Þrjá r leiðir eru jáfnán nefndár til verndár bu fjá rkynjum: 

In situ varðveisla þár sem gripirnir eru háldnir til frámleiðslu og stofninn fjá rhágslegá 

sjá lfbær til lengri tí má litið. Með því  helst erfðábreytileiki við og stofninn várðveitir 

áðlo gunárhæfni. Á  meðán í slenski ku ástofninn stendur undir virkri frámleiðslu eins og nu  er, 

telst stofninn ekki í  mikilli hættu, en su  stáðá getur breyst fljo tt ef áf innflutningi verður. Ef flutt 

er inn ny tt kyn eðá skotið inn erfðáefni í  í slenská stofninn þyrfti áð komá upp verndunárho p 

ku á áf í slenská stofninum. 

Ein áðferð við slí ká verndun er áð komá upp se rsto kum bu um sem stundá ku ábu skáp með 

í slenskum ku m og þáu njo ti til þess stuðnings og gerður verði við þáu verndársámningur sem 

myndi jáfná upp þánn mun sem yrði á  áfkomu. Þáð gæti verið kostur áð þessi bu  væru á  sámá 

frámleiðslusvæði til áð hægt væri áð táká frámleiðsluná til se rstákrár vinnslu ef á hugi væri á  

því . Gerá þyrfti u treikningá á  því  hve sto r slí kur stofn þyrfti áð verá til lengri tí má. 

Ex situ varðveisla felur í  se r áð gripir eru áðeins háldnir í  várðveisluskyni. Gripir eru fá ir, 

frámleiðslá lí til eðá engin og kostnáður mikill. Se rstáðá stofnsins helst en áðlo gunárhæfni 

sí ður. Felur í  se r várðveislu eingo ngu í  þeim tilgángi áð várðveitá erfðáefni stofnsins og 

kynbo tástárf miðár áð því  áð viðháldá erfðáfjo lbreytileiká og háldá skyldleikárækt í  skefjum. 

Sámkvæmt sto ðlum sem FÁÖ hefur gefið u t fyrir várðveislu stofná kemur frám áð lá gmárk er 

1.000 -1.200 ky r og 20 náut áuk þess sem skyldleikáræktáráukning á  50 á rá tí mábili má  verá 

5% eðá minni (ΔF ≤ 0,05). 

Cryoconservation varðveisla felur í  se r várðveislu á  dju pfrystum fo sturví sum/sæði sem gerir 

mo gulegt áð endurskápá erfðáho pinn. Sá  mo guleiki verður þo  í  reynd áð teljást eingo ngu 
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fræðilegur því  o lí klegt er áð þær áðstæður skápist áð bu inn verði til ny r ræktunárho pur með 

fo sturví sum. Þessi leið er mjo g dy r í  frámkvæmd. (Heimild: Birná Kristí n Báldursdo ttir. 2014. 

Minnisbláð um verndárá ætlun fyrir í slenská ku ákynið til Fágrá ðs í  náutgripárækt.) 

I  þessu sámbándi má  nefná áð þáð vár ein áf niðursto ðum nefndár um kosti og gállá 

skipulegrár blendingsræktár í  í slenskri náutgripárækt sem tilnefnd vár áf Lándssámbándi 

ku ábændá áð skipuleg blendingsrækt í  umfángi sem skipti má li skerti o hjá kvæmilegá 

mo guleiká til á frámháldándi ræktunárstárfs í  í slenská ku ákyninu og ræktunárstárfið myndi 

smá m sámán miðást við áð viðháldá erfðábreytileikánum fremur en áð ná  erfðáfrámfo rum. Á  

mo ti má  bendá á , áð skipulo gð blendingsrækt gerir kro fu um áð verulegum hlutá áf í slenská 

ku ástofninum verði háldið í  hreinrækt. 

Með erfðámengisu rváli má  með sánni segjá áð mo guleikár til þess áð várðveitá í slenská 

ku ástofninn í  virkri frámleiðslu háfi gjo rbreyst. Ví ðtækár árfgerðárgreiningár á  stofninum gerá 

ekki einungis mo gulegt áð sto ráuká erfðáfrámfárir, og áuká þár með lí kur á  áð kynið verði 

okkár frámleiðslukyn til frámtí ðár, heldur mun lá gmo rkun og sty ring skyldleikáræktár verðá 

með állt o ðrum hætti en hingáð til. Þettá mun á n efá stuðlá áð viðgángi og viðháldi í slenská 

ku ástofnsins og drágá u r þo rf á  því  áð fárá í  einhverjár se rtækár áðgerðir til verndár 

stofninum. 

  



HEIMILDIR 

Bls. 48 

Heimildir 

Á gu st Sigurðsson. (1993). Ny tt kynbo támát í  náutgripárækt. Ráðunautafundur 1993, 232-241. 

Á gu st Sigurðsson. (1993). Ny já kynbo támátskerfið. Nautgriparæktin 10, 63-77.  

Á gu st Sigurðsson. (1997). Kynbo támát fyrir frumuto lu. Nautgriparæktin 14(2), 9-17. 

Á gu st Sigurðsson og Jo n V. Jo nmundsson. (1995). Inbreeding ánd its impáct in the closed 

populátion of Icelándic Dáiry Cáttle. Acta Agric. Scand., Sect. A., Anim. Sci. 45, 11-16. 

Á n ho fundár. (2012). Skýrsla nefndar um kosti og galla skipulegrar blendingsræktar í íslenskri 

nautgriparækt. Til Lándssámbánds ku ábændá, 9 s. 

Báldur Helgi Benjámí nsson. (2001á). Kalvedødelighed i den islandske kvægpopulation. Ömfáng 

og á rságer. 9 – point opgáve ved Den Kgl. Veterinær- og Lándbohøjskole, Institut for 

Husdyrbrug og Husdyrsundhed. 25 s. 

Báldur Helgi Benjámí nsson. (2001b). Ránnso kn á  ká lfádáuðá í  í slenská ku ástofninum. Freyr 97 

(4-5), 40-48. 

Báldur Helgi Benjámí nsson. (2018). Myndun á grunnerfðahópi fyrir erfðamengisúrval í íslenska 

kúastofninum. Sky rslá til fágrá ðs í  náutgripárækt, Bændásámto k I slánds,  16 s. 

Bernt Guldbrándtsen. (2017). Note on genomic relátionships ánd genomic inbreeding in 

Icelándic Cáttle.  Ö birtár niðursto ður árfgerðárgreiningá á  47 í slenskum náutum, 

Center for Quántitátive Genetics ánd Genomics, Áárhus University, 10 s. 

Bjárni Sævársson. (2017). Áhrif skyldleikaræktar á afurðir íslenskra mjólkurkúa. BS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 34 s. http://hdl.hándle.net/1946/30668 

Birná Báldursdo ttir (ritstj.). (2019). Íslenskar erfðaauðlindir - Landsáætlun um verndun 

erfðaauðlinda í íslenskri náttúru og landbúnaði 2019-2023. Erfðánefnd lándbu náðárins, 

60 s. 

Brági Lí ndál Ö láfsson, Emmá Eyþo rsdo ttir, Helgá Bjo rg Háfberg. (2003). Erfðábreytileiki 

mjo lkurpro teiná í  í slenskum ku m. Ráðunautafundur 2003, 111-117 

Brági Lí ndál Ö láfsson, Emmá Eyþo rsdo ttir, Helgá Bjo rg Háfberg. (2003). Erfðábreytileiki 

pro teiná í  mjo lk í slenskrá ku á. Freyr 99, 48-53 

Brági Lí ndál Ö láfsson, Emmá Eyþo rsdo ttir, Helgá Bjo rg Háfberg. (2003). Erfðábreytileiki 

pro teiná í  mjo lk í slenskrá ku á og á hrif fo ðrunár á  eiginleiká hennár. Mjólkurmál 27, 7-

12. 



HEIMILDIR 

Bls. 49 

Brági Lí ndál Ö láfsson og Emmá Eyþo rsdo ttir (2004). Pro tein í  mjo lk – erfðábreytileiki og á hrif 

fo ðrunár. Ársskýrsla Rannsóknastofnunar landbúnaðarins 2002-2003, 17-21.  

Egill Gáutáson. (2016). Kjörerfðaframlög íslenskra sæðinganauta. BS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 44 s. http://hdl.hándle.net/1946/25073 

Egill Gáutáson. (2020). Erfðáleg se rstáðá í slenskrá ku á. Bændablaðið, 6. febru ár, bls. 35. 

Egill Gáutáson. (2021). Skyldleikárækt og erfðábreytileiki í  í slenská ku ástofninum. 

Bændablaðið, 29. áprí l, bls. 52. 

Egill Gáutáson, Ánná Á. Scho nherz, Goutám Sáháná og Bernt Guldbrándtsen. (2019). 

Relátionship of Icelándic cáttle with Northern ánd Western Europeán cáttle breeds, 

ádmixture ánd populátion structure. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A - Animal 

Science 69(1-2), 25-38. doi.org/10.1080/09064702.2019.1699951. 

Egill Gáutáson, Ánná Á. Scho nherz, Goutám Sáháná og Bernt Guldbrándtsen. (2021). "Genomic 

inbreeding ánd selection signátures in the locál dáiry breed Icelándic Cáttle".  Animal 

Genetics 52(3), 251-262. https://doi.org/10.1111/áge.13058 

Egill Gáutáson, Goutám Sáháná, Guosheng Su, Báldur Helgi Benjámí nsson, Guðmundur 

Jo hánnesson og Bernt Guldbrándtsen. (2021). Short Communicátion: Investigátion of 

the feásibility of genomic selection in Icelándic Cáttle, Journal of Animal Science 99(7). 

https://doi.org/10.1093/jás/skáb139 

Emmá Eyþo rsdo ttir. (2007). Ránnso knir á  erfðáfjo lbreytileiká og verndunárgildi sáuðfjá r- og 

náutgripákynjá í  Norður Evro pu. Fræðaþing landbúnaðarins 2007, 112-120. 

Emmá Eyþo rsdo ttir, Þorsteinn To másson & Á sláug Helgádo ttir. (2001). Erfðálindir í  

lándbu náði. Ráðunautafundur 2001, 45-50. 

Erlendur Jo hánnsson. (1984). Náutgripásy ningár á  Vesturlándi 1982. Nautgriparæktin 1, 37-

66. 

Erlendur Jo hánnsson. (1985). Ku ásy ningár á  Suðurlándi 1983. Nautgriparæktin 2, 81-119. 

Erlendur Jo hánnsson. (1986). Náutgripásy ningár á  Norðurlándi 1984. Nautgriparæktin 3, 67-

120. 

Erlendur Jo hánnsson. (1986). Náutgripásy ningár á  Áusturlándi 1985. Nautgriparæktin 3, 126-

135. 

Gáutáson, E., Scho nherz, Á.Á., Sáháná, G. ánd Guldbrándtsen, B. (2021). Genomic inbreeding 

ánd selection signátures in the locál dáiry breed Icelándic Cáttle. Animal Genetics, 

52(3), 251-262. https://doi.org/10.1111/áge.13058 



HEIMILDIR 

Bls. 50 

Háfþo r Finnbogáson. (2014). Nýr dómskali fyrir mat á skapgerð íslenskra kúa. BS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 44 s. http://hdl.hándle.net/1946/18665 

Hjálti Sigurðsson. (2017). Stærðarmál íslenskra mjólkurkúa. BS-ritgerð, Lándbu náðárhá sko li 

I slánds, Hvánneyri, 29 s. http://hdl.hándle.net/1946/27993 

Jo n Hjálti Eirí ksson. (2017). Mælidagalíka fyrir íslenska kúastofninn. MS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 53 s. http://hdl.hándle.net/1946/29227 

Jo n Hjálti Eirí ksson og Ká ri Gáutáson. (2019). Hagrænt vægi eiginleika í nautgriparækt. Sky rslá 

um mát á  hágrænu vægi eiginleiká í  kynbo tástárfi náutgripáræktárinnár. 

Rá ðgjáfármiðsto ð lándbu náðárins, 109 s.  

Jo n Torfáson & Jo n Viðár Jo nmundsson. (2001). Íslenska mjólkurkýrin. Bo káu tgá fán Hofi, Hof í  

Vátnsdál.  

Jo n Viðár Jo nmundsson. (1995). Kynbætur náutgripá á  komándi á rum. Nautgriparæktin 12(3), 

171-190.  

Jo n Viðár Jo nmundsson. (2006). Ká lfádáuðinn – mo guleg erfðáá hrif. Freyr 102, 26-28. 

Jo n Viðár Jo nmundsson & Mágnu s B. Jo nsson. (1991). Náutgripákynbætur. Ráðunautafundur 

1991, 174-187. 

Káren Bjo rg Gestsdo ttir. (2017). Gallar í júgur- og spenagerð hjá íslenska kúastofninum. BS-

ritgerð, Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 35 s. 

http://hdl.hándle.net/1946/27998 

Kántánen, J., Ölsáker, I., Holm, L. E., Lien, S., Vilkki, J., Brusgáárd, K., Eythorsdottir, E., Dánell, B. 

og Ádálsteinsson, S. (2000). Genetic diversity ánd populátion structure of 20 North 

Europeán cáttle breeds. Journal of Heredity, 91(6), 446-457. 

Mágnu s B. Jo nsson & Jo n Viðár Jo nmundsson. (1974). Kynbo táskipulág fyrir í slenská 

ku ástofninn. Íslenzkar landbúnaðarrannsóknir 6, 49-63. 

Ru nár Geir Ö láfsson. (2016). Mjólkurflæði hjá fyrsta kálfs kvígum. BS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 22 s. http://hdl.hándle.net/1946/25087 

Samningur um líffræðilega fjölbreytni (Convention on Biologicál Diversity). (1992). Heimásí ðá 

umhverfisrá ðuneytisins. http://www.umhverfisráduneyti.is. [Bein slo ð: 

http://www.umhverfisráduneyti.is/mediá/PDF_skrár/Sámningur-um-liffráedilegá-

fjolbreytni.pdf.] 

Sárá Márí á Dáví ðsdo ttir. (2012). Litafjölbreytileiki íslenska kúastofnsins. BS-ritgerð, 

Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 96 s. http://hdl.hándle.net/1946/12446 



HEIMILDIR 

Bls. 51 

Sunná Skeggjádo ttir. (2021). Tíðni tvíkelfinga og tengsl við afurðirog frjósemi í íslenska 

kúastofninum. BS-ritgerð, Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 38 s. 

http://hdl.hándle.net/1946/38841 

Stefá n Áðálsteinsson. (2004). Se rstáðá í slenskrá hu sdy rá. Freyr 100(5), 15-28. 

Þorváldur Kristjá nsson, Jo n Viðár Jo nmundsson og Báldur H. Benjámí nsson. (2006). Þro un 

skyldleikáræktár í  í slenská ku ástofninum. Fræðaþing landbúnaðarins 2006, 133-139. 

Þo rdí s Þo rárinsdo ttir. (2017). Burðaraldur íslenskra kvígna og áhrif hans á afurðir, endingu og 

uppeldiskostnað. BS-ritgerð, Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 44 s. 

http://hdl.hándle.net/1946/28010 

Þo rdí s Þo rárinsdo ttir. (2020). Erfðastuðlar og erfðaþróun frjósemiseiginleika í íslenska 

kúastofninum. MS-ritgerð, Lándbu náðárhá sko li I slánds, Hvánneyri, 58 s. 

http://hdl.hándle.net/1946/35122 

 

 


