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Yfirlit 

• Verkefni sem hlotið hafa styrk úr þróunarsjóði 
nautgriparæktarinnar og eru í vinnslu eða á lokastigi. 

• Yfirlitið nær ekki yfir verkefni sem lokið er. 

• Yfirlitið er ekki tæmandi um verkefni á sviði 
nautgriparæktar, nær t.d. ekki yfir verkefni sem hlotið 
hafa styrki úr öðrum sjóðum. 
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Átgeta íslenskra mjólkurkúa 

• Markmið þessa verkefnis var annars vegar að safna 
gögnum á seinni hluta mjaltaskeiðs og hins vegar að afla 
gagna um át við mismunandi fóðrunaraðstæður sem 
algengar eru í dag á íslenskum kúabúum. 

• Landbúnaðarháskóli Íslands. 

• Verkefnisstjóri: Jóhannes Sveinbjörnsson, verkefnið var 
MSc.-verkefni Lilju Daggar Guðnadóttur við LbhÍ. 

• Niðurstöður hafa verið kynntar og unnið er að uppfærslu 
spálíkinga í NorFor á grunni niðurstaðna. 
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Efling búrekstrar nautakjötsframleiðenda 

• Markmið er að efla nautakjötsframleiðslu sem búgrein, 
bæði rekstrarlega og faglega til að auka framboð og gæði 
þess kjöts sem framleitt er, auka fagmennsku í 
nautakjötsframleiðslu á Íslandi, skoða sérstaklega 
rekstrarforsendur kjötframleiðslu og benda á leiðir til 
úrbóta og að byggja upp þekkingu og bæta ráðgjöf til 
handa nautakjötsframleiðendum. 

• Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 

• Verkefnisstjóri: Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir 
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Hámarksvaxtargeta íslenskra nauta til 
kjötframleiðslu 

• Markmiðið er að afla grundvallarupplýsinga um fóðurþarfir og 
fóðurnýtingu íslenskra nauta í sterku eldi en eldistími 
ungnauta í kjötframleiðslu hérlendis er mun lengri en gengur 
og gerist í N-Evrópu. Finna hámarksvaxtargetu og áhrif 
hámarksfóðrunar á fóðurnýtingu, tímalengd eldis, kjötgæði og 
kostnað/framlegð. 

• Landbúnaðarháskóli Íslands í samstarfi við Stóra-Dunhaga 
ehf., Róbert Jósavinsson og Norðlenska. 

• Vekefnisstjórar: Þóroddur Sveinsson og Jóhannes 
Sveinbjörnsson. 

• Niðurstöður hafa þegar verið kynntar en verið er að leggja 
lokahönd á lokaskýrslu. 
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Sértæk eftirspurn neytenda eftir ísl. nautakjöti 
samanborið við innflutt 

• Mæling á kaupvilja neytenda á Íslandi og hversu mikið 
þeir eru tilbúnir að greiða meira fyrir innlent nautakjöt en 
innflutt, sértækri eftirspurn fyrir ólíka vöruflokka 
nautakjöts og áhrifum eiginleika vörunnar, s.s. útlits, 
bragðs og meyrni. 

• Matís í samstarfi við LbhÍ, NMBU, LK og HÍ. 

• Verkefnisstjóri: Kolbrún Sveinsdóttir, verkefnið er MSc.-
verkefni Snædísar Önnu Þórhallsdóttur við LbhÍ. 
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Íslenskt skyr auðgað með ómega-3 fitusýrum 

• Verkefnið miðar að því að auðga skyr með ómega-3 
fitusýrum og auka þannig fjölbreytni mjólkurvara og 
neyslu á lífsnauðsynlegum fitusýrum. 

• Matís ásamt Háskóla Íslands og MS. 

• Verkefnissjóri: Rósa Jónsdóttir, hluti verkefnisins er 
MSc.-verkefnis Ástu Hermannsdóttur við HÍ. 
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Notkun einstakra mælinga við kynbótamat fyrir 
afurðir í naugriparækt 

• Verkefnið gengur út á að þróa aðferðir til innleiðingar á 
notkun einstakra mælinga við kynbótamat í 
nautgriparækt í stað heilla mjaltaskeiða og kanna áhrif 
þess á kynbætur fyrir afurðir og frumutölu eða 
júgurhreysti. 

• Landbúnaðarháskóli Íslands. 

• Verkefnisstjóri: Emma Eyþórsdóttir, verkefnið er MSc.-
verkefni Jóns Hjalta Eiríkssonar við LbhÍ. 
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Rafræn skráning og söfnun gagna úr mjaltakerfum 

• Verkefnið miðar að því að gera bændum kleyft að senda 
upplýsingar/gögn beint úr mjaltakerfum í 
nautgriparæktarkerfið Huppu. 

• Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins ásamt SEGES, Växa, 
Mtech, Tölvudeild BÍ og Stefnu. 

• Verkefnissjóri: Guðmundur Jóhannesson. 
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Þróun fjósbygginga og mjaltatækni 

• Verkefni sem unnið hefur verið á 2-3 ára fresti þar sem 
teknar eru saman upplýsingar um fjósgerðir og 
mjaltatækni á Íslandi. 

• Landssamband kúabænda. 

• Verkefnissjóri: Snorri Sigurðsson. 
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Áhrif fóðrunar á efnasamsetningu mjólkur 

• Markmið verkefnisins er að rannsaka áhrif ýmissa þátta í 
fóðri á efnainnihald mjólkur með sérstakri áherslu á 
fituinnihald. 

• Landbúnaðarháskóli Íslands og Búnaðarsamband 
Suðurlands. 

• Verkefnisstjóri: Hrafnhildur Baldursdóttir. 

• Tilraun lokið og verið að leggja lokahönd á lokaskýrslu. 
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Innleiðing á LEAN í ráðgjöf í ísl. nautgriparækt 

• Markmiðið er að byggja upp þekkingu og innleiða 
skilvirknikerfi og verkefnastjórnun (LEAN og SOP) inn í 
vinnubrögð í búrekstri. 

• Raðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 

• Verkefnisstjóri: Gunnfríður Elín Hreiðarsdóttir. 
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Frostþurrkun á íslenskum skyr- og jógúrtafurðum 

• Markmið verkefnisins er að þróa nýja tegund 
mjólkurafurðar sem hefur lengra geymsluþol en ferskar 
mjólkurafurðir og má geyma við fjölbreyttari aðstæður en 
gengur og gerist, eins og stofuhita. 

• Háskóli Íslands ásamt Matís og MS. 

• Verkefnisstjóri: María Guðjónsdóttir, verkefnið er MSc.-
verkefni Guðlaugar Gylfadóttur við HÍ. 
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Þróun nýrrar næringarríkrar mjólkurafurðar fyrir 
ungabörn 

• Markmið verkefnisins er að þróa nýja mjólkurafurð 
(jógúrt) ætlaða ungabörnum sem eru að byrja að borða 
fasta fæðu. 

• Háskóli Íslands ásamt Matís og MS. 

• Verkefnisstjóri: María Guðjónsdóttir, verkefnið er MSc.-
verkefni Elvu Bjarkar Traustadóttur við HÍ. 
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Myndun grunnerfðahóps fyrir erfðamengisúrval 

• Myndun á grunnerfðahópi er fyrsta skrefið í hugsanlegri 
innleiðingu erfðamengisúrvals í íslenskri nautgriparækt. 

• Bændasamtök Íslands í samvinnu við LbhÍ, RML og 
Århus Universitet-Center for Kvantitativ Genetik og 
Genomforskning. 

• Verkefnisstjóri: Baldur Helgi Benjamínsson. 
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Innflutningur fósturvísa úr Angus-holdagripum 

• Markmið verkefnisins er að mynda ræktunarkjarna 
Angus-holdagripa til framleiðslu erfðaefnis sem allir 
nautgriparæktendur í landinu eiga kost á. 

• Nautgriparæktarmiðstöð Íslands. 

• Verkefnisstjóri: Sveinn Sigurmundsson. 
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Samyrkjufjós í mjólkurframleiðslu 

• Upplýsingasöfnun um kosti og galla þess að reka 
samyrkjufjós í mjólkurframleiðslu þannig að tiltekinn 
hópur kúabænda tekur sig saman um rekstur 
sameiginlegs fjóss. 

• Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins. 

• Verkefnisstjórar: Gunnar Guðmundsson og Runólfur 
Sigursveinsson. 
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Hníslar í ungkálfum 

• Markmið verkefnisins er að skoða þætti varðandi 
aðbúnað og atlæti til að tryggja heilbrigði ungkálfa við 
fóðurbreytingar. 

• Hníslasótt er dæmi um smitsjúkdóm sem getur náð sér á 
strik við flutning milli stía  eða mikinn þéttleika. 

• Landbúnaðarháskóli Íslands í samvinnu við Keldur, 
Búnaðarsamband Suðurlands og Hvanneyrarbúið. 

• Verkefnisstjóri: Charlotta Oddsdóttir 
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BSc.-verkefni við LbhÍ 

• Haukur Marteinsson: Áhrif kjarnfóðurs í stað 
mjólkurdufts á vöxt og þroska smákálfa. 

• Hjalti Sigurðsson: Stærðarmál íslenskra kúa, mælingar á 
helstu stærðum til samanburðar við eldri gögn, innlend 
og erlend. 

• Karen Björg Gestsdóttir: Erfðagallinn flátta í íslenska 
kúastofninum, lýsa og skilgreina gallann, skoða gögn úr 
kúaskoðun og prófa tölfræðilega kenningu um einfaldar 
víkjandi erfðir. 

• Þórdís Þórarinsdóttir: Áhrif burðaraldurs fyrsta kálfs 
kvígna á afurðir. 
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BSc.-verkefni við LbhÍ 2016 

• Egill Gautason: Kjörerfðaframlög íslenskra sæðinganauta 

• Magnús Ingimarsson: Aðbúnaður kvígna á íslenskum 
kúabúum 

• Rúnar Geir Ólafsson: Mjólkurflæði hjá fyrsta kálfs kvígum 
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