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Kennslubók í nautgriparækt kom síðast út hér á landi árið 1984 
í útgáfu Bændaskólans á Hvanneyri. Frá þeim tíma hefur ótal 
margt breyst í nautgriparækt en þó hefur ekki komið út nýtt 
kennsluefni með beinum hætti innan greinarinnar. Þó er til 
mikið af góðu efni sem hefur komið síðar, bæði sérhæfðar bækur 
eins og t.d. Hraustar kýr (1996) og Mjaltir og mjólkurgæði 
(1997), auk fjölmargra greina sem hafa verið birtar í útgáfum 
t.d. frá Ráðunautafundum og Fræðaþingi landbúnaðarins. Þess 
utan er mikið faglegt efni að finna í útgáfum tímaritanna Freys 
og Freyju og í Bændablaðinu svo dæmi séu tekin. Ennfremur 
er rétt að benda á að margar afar gagnlegar greinar um 
nautgriparækt er hægt að nálgast á skemman.is þar sem m.a. 
lokaritgerðir nemenda frá LbhÍ er að finna og þá eru margir 
fræðslupistlar og greinar aðgengilegir á vefsíðum hérlendis auk 
fróðlegra veffræðslufyrirlestra.

Það hefur þó vantað nýja bók sem dregur saman helstu 
atriði sem lúta að nautgriparækt og því var ákveðið að fara í 
þá vegferð stuttu eftir síðustu aldamót, en þeirri vinnu lauk 
ekki en þá hafði nokkru verið kostað til við frumgerð efnis 
fyrir bókina. Vorið 2020, stuttu eftir að heimsfaraldur vegna 
Covid-19 smitsins skall á, var ákveðið að fara á ný í þessa vinnu 
og var um einstaklingsframtak að ræða. Kaflar bókarinnar, 20 
talsins, eru skrifaðir af 21 höfundi enda í mörg horn að líta 
þegar kemur að jafn umfangsmiklu verki og hér um ræðir. 

FORMÁLI
Snorri Sigurðsson

Auk kaflahöfundanna sáu þau Hrafnhildur Baldursdóttir 
og Ragnar Finnur Sigurðsson um faglegan yfirlestur og þá 
tók Jón Gíslason að sér gerð flestra spurninga sem eru í lok 
hvers kafla. Allir höfundar efnis, auk annarra faglegra aðila 
sem komu að útgáfunni, lögðu til vinnu sína í sjálfboðavinnu 
og er sérstök ástæða til að þakka sérstaklega ósérhlífni sem 
þeir sýndu með þátttöku sinni í verkefninu. Ennfremur ber 
að þakka öllum þeim sem lögðu til myndir í bókina, en þær 
gæða hana lífi og gera hana enn fróðlegri! Þá var sótt um 
stuðning til Þróunarsjóðs nautgriparæktarinnar um að styðja 
við uppsetningu, prófarkalestur og útgáfu á bókinni og var 
því erindi vel tekið og ber einnig að þakka, sem og stuðningi 
Fagráðs í nautgriparækt við þá umsókn.

Þar sem margir höfundar koma að skrifunum er óhjákvæmilegt 
að einhver skörun sé á efninu á milli kafla en það rýrir alls ekki 
efnið og bætir heldur í raun. Ég er því fullviss um að þessi bók 
eigi eftir að nýtast vel til kennslu og endurmenntunar eða sem 
uppflettirit fyrir starfandi bændur, en um leið er mikilvægt 
að benda lesendum á að þróunin er hröð í þessari búgrein og 
því mun sumt efni bókarinnar endast skemur en annað, eðli 
málsins samkvæmt. Lesendur eru því hvattir til þess að kynna 
sér efni sem víðast í leit að frekari fróðleik um hin fjölbreyttu 
atriði sem lúta að nautgriparækt í heild sinni.
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NAUTGRIPARÆKTAR Á HEIMSVÍSU
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1.1. Upphaf nautgriparæktar
Innan dýraríkisins flokkast nautgripir til spendýra og innan 
þeirra flokkast þeir til jórturdýra. Ætt sú, sem þeir tilheyra 
meðal jórturdýranna, eru slíðurhyrningar en sauðfé heyrir 
einnig til þeirrar ættar. Sú dýrategund, sem í dýraríkinu 
kemur næst nautgripum að skyldleika, er bufflar.

Fræðimenn geinir á um hvort allir tamdir nautgripir eigi sér 
sameiginlegan uppruna þó ríkjandi hafi verið sú tilgáta að allir 
tamdir nautgripir, hvort sem eru evrópskir (Bos taurus) eða 
Zebu (Bos indicus), séu komnir út frá svonefndum Úruxa (Bos 
primigenius), sjá mynd 1. Þessir frumstæðu nautgripir voru 
mjög útbreiddir í Evrópu, Asíu og Norður-Afríku fyrrum. Þeir 
voru stórvaxnir, allt að 180-200 cm á herðakamb, stórhyrndir 
og kolóttur litur var einkennandi. Síðustu heimkynni þeirra 
voru í Póllandi og þeim endanlega útrýmt árið 1627.

Á grundvelli seinni tíma rannsókna, sem styðjast við 
sameindaerfðafræði og nýjustu aðferða fornleifafræðanna, 
hafa þó komið fram kenningar um að uppruni taminna 
nautgripa sé mun breytilegri en áður var talið. Þannig hafa 
beinaleifar staðfest að nautgripakyn Evrópu eiga rætur að 
rekja til tveggja frumkynja. Annað þessara kynja líktist 
mjög Úruxanum og þróaðist seinna í holda- og dráttarkyn. 
Mörg evrópsku dráttarkynin, sem finnast í sunnan- og 
austanverðri Evrópu, eru afkomendur þessa kyns og þá 
tilheyrir skoska hálandakynið þessum flokki nautgripa. 
Afkomendur þessara kynja er nú einnig að finna víða í 
Suður-Ameríku. Hitt frumkynið, Brachycere, var smærra, 
smáhyrnt og með allt annað höfuðlag. Talið er að þetta 
frumkyn sé upprunakyn flestra mjólkurkúakynja Evrópu 
og Norður-Ameríku.

Það hafa verið settar fram margvíslegar 
kenningar um það hvers vegna farið var að 
temja búfé og þar á meðal nautgripi, en það 
hefur þó líklega ekki verið nýtingarsjónarmið 
kynsins í árdaga, enda engin leið þá að 
sjá fyrir gagnsemi nautgripanna. Það er 
ekki vafi á því að trúarlegar ástæður voru 
meðvirkandi í upphafi og til þess benda bæði 
átrúnaður Forn-Egypta á nautið Apis og 
hinar heilögu kýr Indverja á slíkt samhengi. 
Ekki er vitað með fullri vissu, hvenær farið 
var að temja nautgripi en almennt er talið 
að það hafi gerst 5-6000 árum fyrir Krists, 
austur í Mesópótamíu (Írak). Fundist hafa 
fornleifar í Egyptalandi sem sýna að þar 
voru kynbættir nautgripir þegar um 3-4000 
árum f. Krist. Þaðan breiddust þeir út til 
Miðjarðarhafslandanna og þaðan svo áfram Mynd 1. Tölvugerð mynd af Úruxa, byggð á lýsingum og fornleifum.
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til Mið- og Norður-Evrópu. Elstu minjar um tamda nautgripi 
í Evrópu er að finna í Sviss frá því um lok yngri steinaldar og 
sé horft til Norðurlanda er talið að nautgripir hafi komið til 
þeirra skömmu eftir lok steinaldar, eða um 2000 árum f. Krist.

Not manna af nautgripum eru afar margvísleg og hafa 
tekið miklum breytingum í tímans rás. Í upphafi voru 
nytjarnar einnig mun fjölþættari en nú eru og er sérhæfing 
framleiðslunnar fyrst og fremst síðari tíma fyrirbæri. Í upphafi 
voru nautgripir mikið notaðir til dráttar og enn í dag skipta 
nautgripir í þriðja heiminum verulega máli sem dráttardýr. 
Þá voru húðir og skinn mun mikilvægari afurðir nautgripa 
en nú er. Einnig er rétt að nefna að á Indlandi er mikill fjöldi 
nautgripa, sem byggir tilveru sína að mestu á þarlendum 
trúarbragðahefðum eins og áður hefur komið fram. Í sumum 
löndum skiptir þurrkaður búfjáráburður einnig verulegu 
máli sem eldsneyti. Að lokum má benda á, að á síðustu árum 
þekkist, að farið sé að nota nautgripi í umhverfisvernd til 
viðhalds og sem hluta af lifandi landslagi og umhverfi. Nú 
eru þýðingarmestu afurðir nautgripa mjólk og kjöt og fer 
mikilvægi þeirra sífellt vaxandi sem hluti af heildarafurðum 
þeirra.

Eins og sagt er hér að framan, er nautgriparækt stunduð í 
margvíslegasta tilgangi um heimsbyggðina. Hér á landi eru 
nautgripir þó fyrst og fremst nýttir til matvælaframleiðslu.

1.2. Umfang nautgriparæktar á heimsvísu
Í dag, árið 2021, er talið að um 1 milljarður íbúa heimsins 
hafi viðurværi sitt af nautgriparækt þá annað hvort við 
frumframleiðsluna, vinnsluna eða sölu. Greinin hefur þó átt 
undir ákveðið högg að sækja á heimsvísu síðastliðin ár og 
spila þar inn í bæði veðurfarsleg áhrif, sem hafa haft áhrif á 

framleiðsluna í einstökum heimshlutum, en einnig aukin 
umræða um það umhverfisálag sem fylgir nautgriparækt. 
Umræða um fæði án dýraafurða hefur vaxið ásmegin meðal 
sumra íbúa efnameiri þjóða heims, en á heimsvísu er þessi 
umræða ekki orðin hávær ennþá á árinu 2021. Umræða um 
umhverfisáhrif framleiðslunnar hefur þó náð að skjóta rótum 
í öllum heimsálfum og það hefur leitt til stóraukinnar áherslu 
á þann málaflokk innan búgreinarinnar.

Fjöldi nautgripa í heiminum mun nú vera um 1,5 milljarðar, 
en ekki eru til neinar nákvæmar tölur um fjölda nautgripa 
í heiminum, og er talið að þeim hafi fjölgað nokkuð ört á 
liðnum áratugum og er raunar enn að fjölga. Áður fyrr var 
fjöldi sauðfjár í heiminum áþekkur fjölda nautgripa en 
svo er ekki lengur, en talið er að sauðfjárfjöldinn í dag sé 
um 1,2 milljarðar gripa. Skýringin felst í því að samhliða 
aukinni velmegun og bættum búskaparháttum, sérstaklega í 
þróunarlöndunum, hefur vegur nautgriparæktar vaxið hraðar 
en sauðfjárræktar. Skýrist það fyrst og fremst af jafnara 
fjármagnsflæði mjólkurframleiðslunnar og hærri tekjum af 
hverju dýri en í sauðfjárrækt.

Þrátt fyrir aukninguna í fjölda gripa er meðalfjöldi gripa á 
hverju búi að jafnaði lítill eða vel innan við 5 gripir. Bústærðin 
er þó afar breytileg eftir löndum og framleiðslukerfum og eru 
þannig til kúabú, bæði í mjólkur- eða kjötframleiðslu, með 
þúsundir gripa. 

Mestur fjöldi nautgripa er í Brasilíu en árið 2017 voru 14,4% 
allra nautgripa heimsins þar í landi. Sé horft til heimsálfanna 
er þó flesta nautgripi að finna í Asíu og þar af eru flestir þeirra 
í Indlandi og Kína en 18,0% nautgripa heimsins voru í þessum 
löndum árið 2017.
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Af löndum Evrópu þá hefur Frakkland flesta nautgripi en 
árið 2019 voru þar rúmlega 19 milljónir gripa og þar á eftir 
kom Rússland með rúmlega 18 milljónir gripa. Önnur lönd 
í Evrópu, sem hafa mikinn fjölda nautgripa, eru Þýskaland, 
Bretland, Pólland og Ítalía. Á Norðurlöndunum eru flestir 
nautgripir í Danmörku.

1.3. Umfang framleiðslunnar á heimsvísu
Þegar litið er til framleiðslu af mjólk og nautakjöti mun 
láta nærri að framleiðslan sé rúmlega 110 kg af mjólk og 
tæplega 10 kg af kjöti til jafnaðar á hvern jarðarbúa, en árleg 
mjólkurframleiðsla nam 852 milljörðum lítra árið 2019 og 60 
milljörðum kg af nautgripakjöti.

Undanfarin ár hefur mjólkurframleiðslan vaxið um 1,5-2,5% 
á ári en nautakjötsframleiðslan heldur gefið eftir. Því er spáð 
að mjólkurframleiðsla heimsins muni aukast heldur minna á 
komandi árum en undanfarin ár en talið er að árið 2028 verði 
heimsframleiðsla mjólkurinnar komin í 981 milljarð kg. Skýringin 
á þessari þörf fyrir aukna mjólkurframleiðslu felst í því að enn 
sem komið er, þá er neysla mjólkurafurða í bæði Afríku og Asíu 
langtum minni en t.d. í Evrópu. Með batnandi efnahag í þessum 
tveimur heimsálfum er talið næsta víst að eftirspurnin eftir mjólk 
og mjólkurvörum muni aukast verulega. Þó svo að flest lönd 
heimsins geti bætt við mjólkurframleiðslu sína, umfram það sem 
nú er, þá er talið að mesta framleiðsluaukning á komandi árum 
verði í bæði Indlandi og Pakistan. Þessi tvö fjölmennu lönd eru 
afar vannýtt þegar litið er til mjólkurframleiðslu og því er talið að 
framleiðslan í þessum löndum geti vaxið einna hraðast. Þannig 
er talið að í ársbyrjun 2028 þá muni þessi tvö lönd ein og sér 
standa undir 32% af heimsframleiðslu mjólkurinnar og að þorri 
þessarar mjólkur verði einfaldlega nýtt heima fyrir þ.e. fari ekki 
til útflutnings.

Sé horft til nautakjötsframleiðslunnar er talið að hún muni 
halda áfram að dragast heldur saman eða standa í stað á 
komandi árum.

Mjólkurframleiðslan
Sé horft til framleiðslusvæðanna, sjá mynd 2, þá er mesta 
mjólkurframleiðslan í dag í Asíu en 42% hennar fer þar fram og 
árið 2019 nam hún 360 milljörðum kg. Þar á eftir kemur Evrópa 
með 226 milljarða kg eða um 26% og þá Norður-Ameríka 
með 109 milljarða kg eða um 13%. Aðrar heimsálfur eru því 
samtals ekki með nema tæplega 20% heimsframleiðslunnar. 
Framleiðsla mjólkurinnar í heiminum hefur breyst mjög 
mikið á undanförnum áratugum og má nefna sem dæmi að 
upp úr 1980 var um 40% af heildarframleiðslunni í Evrópu að 
Sovétríkjunum sálugu undanskildum og um 20% í Norður-
Ameríku.

Mynd 2. Skipting mjólkurframleiðslu heimsins árið 2019. 
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Mjólkurframleiðsla Norðurlandanna
Ef litið er til Norðurlandanna þá nam heildarframleiðsla 
þeirra 12,2 milljörðum kg árið 2019 en sjá má allar tölulegar 
upplýsingar í töflu 1. Heildarframleiðsla landanna fimm hefur 
staðið nokkuð í stað á liðnum árum þrátt fyrir að einungis í 
Noregi og á Íslandi séu takmörk á framleiðslu mjólkur. Bendir 
það til ákveðins jafnvægis á hinum frjálsa markaði. Líklegt 
má telja að jarðnæði hafi hér einnig töluvert að segja um 
heildarframleiðsluna, enda hefur þróunin verið önnur víða í 
heiminum þar sem bændur hafa getað bætt við sig landi og 
þar með aukið framleiðslu sína og lagt sitt á vogarskálarnar 
svo auka megi heimsframleiðsluna eins og áður hefur komið 
fram. Þrátt fyrir að heildarframleiðslan standi nokkuð í stað á 
Norðurlöndunum hefur orðið mikil hagræðing í búgreininni, 
enda hefur kúabúunum fækkað jafnt og þétt undanfarna 
áratugi og voru 19.637 talsins árið 2019. Samhliða fækkun 
kúabúanna á Norðurlöndunum hefur kúnum líka fækkað en 
afurðasemin hefur þó aukist á sama tíma sem skýrir hvernig 
heildar mjólkurframleiðslan hefur getað staðið nokkuð í stað 
þrátt fyrir fækkun búanna.

Undanfarin ár hefur mjólkurframleiðslan í Danmörku 
verið langumsvifamest innan Norðurlandanna, en dönsku 
kúabúin framleiddu 5,6 milljarða kg árið 2019 eða um 46% 
allrar mjólkur þessara fimm landa og hafa dönsku kúabúin 
bætt hlutfallslega við sig ár frá ári undanfarin ár. Miðað við 
þróunina undanfarin ár, að því gefnu að hún haldi áfram á 
sömu braut, má búast við því að dönsk mjólkurframleiðsla 
verði komin með helming allrar framleiðslu Norðurlandanna 
árið 2024. Næstmesta mjólkurframleiðsla á Norðurlöndunum 
er svo í Svíþjóð eða 22%.

Meðalbústærðin á Norðurlöndunum var 69,3 árskýr árið 
2019 og eru dönsku búin stærst að jafnaði með 201,6 árskýr, 
sem er meira en helmingi stærra meðalbú en er í Svíþjóð sem 
er þó með næststærstu búin að jafnaði eða 93,9 árskýr. Þriðju 
stærstu bú Norðurlandanna er svo að finna hér á landi með 
um 48,4 árskýr, þá kemur Finnland með 44,7 árskýr og norsku 
búin reka svo lestina með 28,1 árskú að jafnaði.

Ársframleiðsla norrænu kúabúanna er auðvitað nátengd 
bústærðinni en að jafnaði lagði hvert bú inn 621 þúsund kg 
árið 2019. Eins og við er að búast bera dönsku búin höfuð 
og herðar yfir önnur bú á Norðurlöndunum og raunar í allri 
Evrópu en þau voru að jafnaði að leggja inn 2,0 milljónir kg sem 
er rúmlega tífalt meira mjólkurmagn en norsku búin voru að 
leggja inn að meðaltali, en þau eru að framleiða langminnsta 
mjólkurmagnið á Norðurlöndum og meðalinnlögnin þar var 
ekki nema 192 þúsund kg árið 2019.

Þegar horft er til afurðasemi kúnna á milli landanna er 
staðan nokkuð ólík eftir því hvaða land á í hlut, enda hefur 
þar áhrif bæði kúakynið sem er notað við framleiðsluna og 
það umhverfi sem kúabúin starfa í. Þegar meðalafurðir eru 
metnar er oft notast við skýrsluhaldsafurðir, þ.e. uppgefnar Mynd 3. Norðurlöndin.
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afurðir búa sem taka þátt í skýrsluhaldi og þá er ekki tekið 
tillit til heimanota á mjólk eða mögulegra áfalla vegna 
sjúkdómameðhöndlunar svo dæmi sé tekið. Sé aftur á móti 
einungis horft á tölur um innvigtun mjólkur gefur það skýra 
heildarmynd af framleiðslustöðunni í viðkomandi landi og 
þegar horft er til þessara þátta á Norðurlöndunum kemur í 
ljós að árið 2019 var mestar afurðir að finna í Danmörku, þar 
sem hver kýr er að skila að jafnaði 9.913 kg í afurðastöð. Þar 
á eftir komu finnsku kýrnar með 9.016 kg og þá þær sænsku 
8.852 kg. Norsku kýrnar voru þær fjórðu afurðamestu með 
6.828 kg og lægsta afurðir voru hjá íslensku kúnum en að 
jafnaði nam innlögð mjólk á hverja kú 5.950 kg árið 2019.

Nautakjötsframleiðslan
Sé litið til nautkjötsframleiðslunnar þá er talið að 
heimsframleiðslan hafi numið 60,3 milljörðum kg árið 2020 
og er talið að um 20% framleiðslunnar sé í Norður-Ameríku, 
17% í Brasilíu, 13% í löndum Evrópusambandsins og 11% 
í Kína. Þróunin í nautakjötsframleiðslunni hefur, líkt og í 
mjólkurframleiðslunni, breyst mikið á stuttum tíma en upp 
úr 1980 var um 30% heildarinnar framleitt í Norður-Ameríku 
og 25% í Evrópu.

1.4. Heimsviðskipti með nautgripaafurðir

Mjólk og mjólkurafurðir
Mjólk og mjólkurafurðir eru ekki fyrirferðarmikill liður í 
milliríkjaviðskiptum og þau viðskipti milli landa, sem eiga 
sér stað með þessar vörur, eru fyrst og fremst með unnar og 
geymsluþolnar mjólkurvörur eins og mjólkurduft, smjör og 
osta. Stærsti útflytjandi mjólkurvara er Evrópusambandið 
og innan þess eru Danir, Hollendingar og Þjóðverjar 
atkvæðamestir en frá Evrópusambandinu voru flutt út 22,1 
milljarður kg af mjólkurvörum árið 2019. Þar á eftir kemur 
svo Nýja-Sjáland með 20,3 milljarða kg og í þriðja sæti 
eru svo Bandaríkin með 10,8 milljarða kg. Heildarmagn 
heimsviðskipta með mjólkurvörur árið 2019 nam alls 76,7 
milljörðum kg, eða 9% heildarframleiðslunnar, og þar af 
voru framangreind þrjú framleiðslusvæði með nærri 70% alls 
magnsins. Það sem vekur þó athygli er að heildarviðskiptin 
nema þó ekki nema 9% af heildarframleiðslu mjólkur í 
heiminum sem sýnir vel að langmestur hluti mjólkur er seldur 
á heimamörkuðum framleiðslulandanna.

Tafla 1. Mjólkurframleiðsla Norðurlandanna árið 2019, ýmsar upplýsingar.

 Danmörk Finnland Ísland Noregur Svíþjóð Norðurlöndin
Samtala / meðaltal

Innlögð mjólk í afurðastöðvar, milljónir kg 5.615 2.330 156 1.392 2.705 12.198
Fjöldi kúabúa alls 2.810 5.783 542 7.249 3.253 19.637
Meðalinnlegg hvers bús, þúsundir kg 1.998 403 288 192 832 621
Fjöldi mjólkurkúa, þúsundir 566 258 26 204 306 1.361
Meðalbústærð, árskýr 201,6 44,7 48,4 28,1 93,9 69,3
Meðalinnvigtun mjólkur í afurðastöð á kú 9.913 9.016 5.950 6.828 8.852 8.966

1 UPPHAF OG UMFANG NAUTGRIPARÆKTAR Á HEIMSVÍSU
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Eins og áður segir þá er mesta mjólkurframleiðslan í Asíu 
af öllum framleiðslusvæðum heims, en heimsálfan er einnig 
stærsti innflytjandi mjólkurvara í heiminum en rúm 60% 
útfluttra mjólkurvara í heiminum fara til Asíu. Af löndum 
þeirrar heimsálfu ber Kína höfuð og herðar yfir önnur lönd, 
en alls nam innflutningur þangað 15,7 milljörðum kg sem er 
20,5% af öllum útfluttum mjólkurvörum heimsins árið 2019.

Sé horft til einstakra mjólkurvara þá eru viðskipti með 
iðnaðarhráefni langumfangsmest í magni talið og þar skiptir 
undanrennu-, mysu- og mjólkurduft langmestu máli. Þessir 
þrír vöruflokkar standa undir um 65% alls útflutnings í 
heiminum. Það má því segja að stærsti hluti alls útflutnings 
fari til iðnaðarnota, þ.e. úrvinnslu í því landi sem flutti 
vörurnar inn. Af þeim vörum sem lenda hins vegar beint 
á borð neytenda þá eru það ostar sem vega þyngst og þar á 
eftir kemur smjör. Í báðum þessum vöruflokkum eru þó 
bæði sérvörur, þ.e. fullunnar vörur tilbúnar til sölu, og 
iðnaðarvörur. Umreiknað í lítra mjólkur þá nam þessi hluti 
mjólkurvöruinnflutningsins í heiminum árið 2019 um 23% af 
heildarinnflutningi mjólkurvaranna.

Nautakjöt og nautakjötsafurðir
Milliríkjaverslun með nautakjöt er hlutfallslega meiri en 
með mjólkurafurðir en árið 2020 voru flutt á milli landa 
10,7 milljarðar kg af nautakjöti eða sem nemur 17,7% 
heildarframleiðslunnar. Stærsti útflutningsaðili á nautakjöti 
á heimsmarkaði er Brasilía en 23,4% alls nautakjöts á 
heimsmarkaðinum er þaðan. Þar á eftir koma Bandaríkin 
með 13,4% og svo bæði Indland og Ástralía með 13,1% hvort 
um sig. Þessi fjögur lönd eru alls með 63,1% alls nautakjöts á 
heimsmarkaðinum.

1.5. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Hver telur þú að verði þróun mjólkurframleiðslunnar næsta 
áratug?

 ➡ Hvaða breytingar telur þú að verði í neyslu og framleiðslu 
nautakjöts hér á landi á næsta áratug?

 ➡ Að meðaltali neytir hver jarðarbúi 110 kg af mjólk og 
tæplega 10 kg af kjöti á ári. Hverjar eru tölurnar fyrir 
Ísland?

 ➡ Aðeins um 9% heimsframleiðslunnar af mjólkurafurðum 
eru flutt milli landa. Kanntu einhverja skýringu á því hvers 
vegna þetta hlutfall er svona lágt? 

 ➡ Neikvæð umhverfisáhrif eru ógn við nautgriparæktina. 
Hvernig er helst að bregðast við því?
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NAUTGRIPARÆKT
Alhliða fræðslurit um nautgriparækt ásamt fjölbreyttum upplýsingum  

um vinnulag, lausnir við bústörf og góða búskaparhætti

Nautgriparækt
Nautgriparækt er öflugasta búgrein íslensks landbúnaðar og hefur verið stunduð hér á landi frá landnámi. Bú
greinin hefur þróast mikið á liðnum áratugum og þrátt fyrir fækkun kúabúa á landsvísu hefur landsframleiðslan 
aukist samhliða stækkandi búum, auknum afurðum og meiri skilvirkni. Ör þróun kallar á breytta búskaparhætti og 
gerir kröfu um öra endurnýjun þekkingar.

Í bókinni Nautgriparækt er fjallað um alla helstu þætti sem lúta að nútíma nautgriparækt og eru efnistökin 
sérstaklega miðuð að því að draga fram áhersluþætti er varða góða búskaparhætti og skilvirkni. Þá inniheldur bókin 
fjölda ljós og skýringarmynda sem gerir lesturinn einkar aðgengilegan. Þessi bók getur nýst starfandi bændum auk 
alls áhugafólks um nautgriparækt, sem og nemendum í bæði búfræði og búvísindum.
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