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Lagabreyting

• Breyting á lögum nr 54/1990 um innflutning dýra var samþykkt á 
Alþingi 1. júlí 2015 

• Heimilaður innflutningur á sæði og fósturvísum holdanautgripa í 
einangrunarstöð.

• Heimilt að flytja gripi sem vaxið hafa upp af innfluttu erfðaefni úr 
einangrunarstöð, þegar þeir hafa náð amk. 9 mánaða aldri, að því 
tilskildu að heilbrigðiskröfum sé fullnægt.



Reglugerð 850/2015
Um innflutning erfðaefnis holdanauta og kröfur um útbúnað einangrunarstöðva

• Einungis heimilt að flytja inn djúpfryst erfðaefni frá viðurkenndri 
sæðingastöð í Noregi.

• Erfðaefninu fylgi innan við 7 daga gamalt vottorð

• Ráðherra veitir leyfi til reksturs einangrunarstöðva

• Eftirlit með rekstri einangrunarstöðva er á hendi Matvælastofnunar.

• Ekki má nota innflutt erfðaefni fyrr en 60 dögum eftir töku þess í Noregi.

• Einungis má nota innflutt sæði eða fósturvísa í kýr á einangrunarstöð.

• Halda skal nákvæma skrá um notkun erfðaefnisins, auk allra heimsókna 
þjónustu og eftirlitsaðila.

• Skrá skal þunga kálfa við fæðingu og fráfærur



Húsnæði og aðbúnaður

• Útivistarsvæði gripa á einangrunarstöð skal vera girt með tvöfaldri 
girðingu með 1,5 til 2,5 metra millibili

• Kýr sem sem fengið hafa af erlendu erfðaefni skulu aðskildar frá 
gripum sem flytja á til lífs út af einangrunarstöðinni.

• Samgangur skal vera rofin milli innra og ytra umhverfis með forstofu



Flutningur gripa af einangrunarstöð

• Heimilt er að flytja til lífs út af 
einangrunarstöð gripi fædda af 
innfluttu erfðaefni, hafi þeir verið 
haldnir í sérstakri einangrun í amk 9 
mánuði

• Fyrir liggi innan við 7 daga gömul 
skýrsla um heilbrigðisástand gripa í 
einangrun

• Fyrir liggi innan við 30 daga gamlar 
neikvæðar niðurstöður sýna varðandi 
smitefni sem tilgreind eru í viðauka IV.



Vöktun og eftirlit

• Umsjónadýralæknir hefur eftirlit 
með heilbrigði gripa og skal 
framkvæma nákvæma 
heilbrigðisskoðun á amk 6 mánaða 
fresti.

• 6 – 8 vikum eftir fang skal taka sýni 
úr viðkomandi kúm og rannsaka 
m.t.t. þeirra smitefna sem tilgreind 
eru í viðauka V

• Upplýsingar um afurðir, heilsufar 
og afdrif gripa skal skrá í Huppu

• Heimilt er að stunda hefðbundna 
afurðaframleiðslu.



• Rekstrarfélag í eigu BSSL, LK og BÍ. Hlutafé 500 þúsund. Jafn hlutur
• Sigurður Loftsson, LK, formaður, Sveinbjörn Eyjólfsson, BÍ og Gunnar 

Eiríksson, BSSL
• Sveinn Sigurmundsson framkvstj. 
• Þorsteinn Ólafsson dýralæknir
• Baldur Indriði Sveinsson starfsmaður
• Mjög kostnaðarsöm leið en viljum ekki taka áhættu gagnvart 

búfjársjúkdómum
• Í búvörusamningi er gert ráð fyrir 100 milljónum v. stofnkostnaðar við 

einangrunarstöð.
• Framleiðnisjóður  styrkir kaup á fósturvísum um 6,4 milljónir
• Framkvæmdir hafnar 524 m2 hús og 47 ha afgirt land 
• Kostnaður komin nálægt 40 milljónum kr





Sæddar ær frá Sauðfjársæðingastöð Suðurlands 2016

bssl.is

2016 2015 Mismunur

BS.Kjalarnes 0 42 42

Borgarfjörður 71 94 23

Snæfellsnesýsla 81 108 27

Dalasýsla 41 45 4

Húnavatnssýslur 2.003 1.580 423

Skagafjarðarsýsla 1.272 877 395

Eyjafjarðarsýsla 672 739 67

S.Þingeyjarsýsla 1.041 959 82

N.Þingeyjarsýsla 707 736 29

Austurland 808 1.314 506

A.Skaftafellsýsla 1.808 1.598 210

V.Skaftafellsýsla 1.383 1.375 8

Rangárvallasýsla 2.483 2.298 185

Árnessýsla 3.200 3.284 84

Landið allt samtals 15.570 15.077 493



Einangrunarstöð á Stóra-Ármóti

• Eitthvað......

• Áætlaður 
byggingarreitur

• Afmörkuð lóð 
fyrir 
einangrunarstöði
na

bssl.is





Af hverju Angus?

• Harðgerðir gripir með gott skap

• Nýta beit og gróffóður vel

• Mjólkurlagnar kýr með léttan 
burð

• Rómuð kjötgæði



Val kynbótanauta vegna fósturvísatöku

• Sérfræðingar TYR í Noregi velja 10 kvígur til skolunar á fósturvísum

• Koma frá tveimur búum
• Høystad Angus, bú formanns Angus félagsins í Noregi, Svein Eberhard Østmoe
• Nordstu Angus, Ståle Westby

• Heilbrigðisskoðun og sýnataka fer fram þessa dagana

• Skolun fer fram í byrjun maí n.k.
• Lagt upp með að taka 40 fósturvísa til að byrja með

• Innflutningur og uppsetning í júlí/ágúst n.k.

• Stjórn NautÍs hefur gert tillögu um val á fjórum nautum sem feðri fósturvísana
• Samþykkt af fagráði í nautgriparækt 21. febrúar 2017

• Nautin hafa farið í gegnum 147 daga svipfarsmælingar á tilraunastöðinni Staur
• Vigtun, mæling á áti, ómmæling og útlitsdómur





• F. 3. janúar 2011

• Heildareinkunn 122
• Burðareiginleikar 124

• Burður hjá kvígum 116
• Burður hjá kúm 139
• Þungi kálfa við burð 97

• Framleiðslueiginleikar 111
• Þungi við fráfærur 100
• Þungi við 365 d. 103
• Fallþungi 109
• Holdfylling 121
• Fita 131

• Mæðraeiginleikar 111
• Gangur burðar hjá dætrum 100
• Mjólkurlagni dætra 107

• Besta alhliða nautið sem er í 
boði

• Verði notaður á 4 kvígur



• F. 2. apríl 2009

• Heildareinkunn 114
• Burðareiginleikar 99

• Burður hjá kvígum 94

• Burður hjá kúm 113

• Þungi kálfa við burð 106

• Framleiðslueiginleikar 107
• Þungi við fráfærur 89

• Þungi við 365 d. 98

• Fallþungi 111

• Holdfylling 125

• Fita 92

• Mæðraeiginleikar 145
• Gangur burðar hjá dætrum 108

• Mjólkurlagni dætra 133

• Yfirburða gripur varðandi 
móðureiginleika

• Verði notaður á 3 kvígur



• F. 15. janúar 2010

• Heildareinkunn 118
• Burðareiginleikar 108

• Burður hjá kvígum 105

• Burður hjá kúm 112

• Þungi kálfa við burð 102

• Framleiðslueiginleikar 119
• Þungi við fráfærur 114

• Þungi við 365 d. 112

• Fallþungi 120

• Holdfylling 112

• Fita 103

• Mæðraeiginleikar 90
• Gangur burðar hjá dætrum 92

• Mjólkurlagni dætra 91

• Sterkur í 
kjötframleiðslueiginleikum

• Verði notaður á 2 kvígur



• F. 13. mars 2015

• Óreyndur

• Kom vel út úr svipfarsmælingum 
varðandi vaxtarhraða, átgetu og 
byggingu

• Til að auka fjölbreytni í ætterni

• Verði notaður á 1 kvígu
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