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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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11.1. Inngangur
Beitartími hér á landi fyrir nautgripi er stuttur samanborið við 
suðlægari lönd, þar sem sumrin og sprettutími grasa er lengri. 
Þess vegna er afar mikilvægt að skipuleggja beit einstakra 
gripahópa þannig að hún nýtist sem best. Reynslan sýnir að 
oft er nyt mjólkurkúa á beit minni en við innistöðufóðrun 
og í ljósi þess að fóðureiningin á beit ætti að vera ódýrari en 
af verkuðu gróffóðri má kannski réttlæta það. En hafa þarf 
hugfast að ef kýr lækka mikið í nyt þá ná þær sjaldnast að 
hækka í fyrri nyt aftur. Einkum á þetta við hámjólka kýr og 
kýr í byrjun mjaltaskeiðs, sem geta t.d. lækkað í nyt við að 
fara af innistöðufóðrun á beit ef ekki er vandað til fóðrunar 
þeirra á þessum tíma. En með góðum undirbúningi og góðri 
beitarstjórn eiga kýr á beit að geta mjólkað jafn mikið og á 
innifóðrun, sé innifóðrunin ekki þeim mun kraftmeiri en þá 
er hæpið að beitin geti skilað nógu.

Áhrif beitar á mjólkurgæði og efnainnihald mjólkurinnar 
eru frekar jákvæð en neikvæð en í flestum tilvikum er ekki 
að vænta mikilla breytinga á hlutfalli fitu og próteins við beit, 
en þó má vænta þess að þau hækki ef nyt lækkar. Erlendar 
rannsóknir hafa sýnt jákvæð áhrif beitar á innihald mjólkurfitu 
með aukningu á fjölómettuðum fitusýrum m.a. omega 3 og 
lækkun á frjálsum fitusýrum. Eins hefur komið fram hækkað 
hlutfall ostapróteins í mjólk af beit. Á hinn bóginn má búast 
við því að fyrstu dagana, eftir að útivist kúnna hefst, þá hækki 
frumutalan í mjólkinni en lækki svo fljótt aftur. Þetta gerist 
fyrst og fremst hjá kúm sem eru viðkvæmar fyrir breytingum 
en síður hjá kúm sem eru með stöðuga lága frumutölu.

Aukin hreyfing kúnna yfir beitartímann er heilsubót og af 
hinu góða fyrir þær. Hreyfingin hefur jákvæð áhrif á ýmsa 
þætti í líkamsstarfsemi þeirra, m.a. verður upptaka súrefnis 
meiri, blóðflæði eykst og virkni vöðva. Einnig verða jákvæð 

áhrif á liði, fætur og klaufir því það er mýkra að standa og 
ganga á grónu landi en á hörðu fjósgólfi. Varnir líkamans gegn 
smiti og sjúkdómum styrkjast einnig við þá auknu hreyfingu 
sem fylgir beitinni. Þannig er tíðni spenastiga lág og almennt 
hreysti gott hjá kúm á beit.

Staðsetning bygginga og fjarlægð þeirra frá beitilandi 
hefur áhrif á það hve auðvelt er að koma við beit og hversu 
árangursrík hún verður. Þetta þarf að hafa í huga þegar nýju 
fjósi er valin staðsetning. Eins hefur gerð fjóssins og stærð 
hjarðarinnar áhrif. Það er að jafnaði meiri vandi að koma upp 
góðu beitarskipulagi fyrir kýr í fjósum með mjaltaþjóni, en þar 
sem kýrnar eru allar mjólkaðar á ákveðnum mjaltatíma eins 
og í básafjósum eða fjósum með mjaltagryfju. Þá er mikilvægt 
að beitarhólf séu ekki langt frá fjósinu og sérstaklega fjósum 
með mjaltaþjóna þar sem þau ættu ekki að vera meira en 500-
1000 metra frá fjósi. Sé beitin nálægt mjaltaþjónafjósinu koma 
kýrnar oftar inn til mjalta, en eru samt í heildina jafnmikið 
eða lengri tíma úti.

Kýr eru hjarðdýr og er hópurinn gjarnan allur á beit í einu. 
Eins vilja þær koma margar saman í einu til mjalta eða til að 
komast í fóður inni á fóðurgangi. Með tímanum verða kýrnar 
sjálfstæðari og fara að koma inn einar eða í litlum hópum og á 
það einkum við ef beitarhólf eru nálægt fjósinu.

Best er að kýrnar hafi frjálsan aðgang að fjósinu en þá geta 
þær leitað skjóls fyrir veðrum sem þeim líkar ekki til útiveru 
s.s. rigningu og roki, mikilli sól eða bitvargi. Góð skjólbelti 
hlífa einnig gripum í mörgum tilvikum.

Ýmis atriði varðandi skipulag og framkvæmd beitar geta haft 
áhrif á það hve vel tekst til. Drykkjarkör og fóðurgjöf við 
gönguleiðir geta t.d. truflað umferð gripanna. Með því að hafa 

11 BEIT OG BEITARSTJÓRNUN



           175

                 NAUTGRIPARÆKT 

fleiri hlið inn í beitarhólf má dreifa álagi á gróður og minnka 
hættuna á að hann vaðist upp. Staðsetning á hliðum og 
gönguleiðum úr fjósi þarf að vera þannig að umferð gripanna 
sé greið og að ekki myndist flöskuhálsar. Það sama á við um 
staðsetningu mjaltaþjóna í fjósi, en þá ætti að staðsetja með 
tilliti til aðgengis að beit. Þá er þekkt að ef það er lítill munur á 
birtu innandyra og úti, við inngang í fjós, þá greiðir það fyrir 
umferð kúnna.

11.2. Beitargróður, aðlögun milli beitar og 
innifóðrunar
Forðast þarf snögga fóðurbreytingu þegar kýr fara af 
innifóðrun á beit og mikilvægt að kýrnar fái góðan tíma til 
að aðlagast beitinni. Það sama á við þegar þær fara af beit og 
á innifóðrun. Gott er að byrja útivist kúnna að vori, nokkru 
áður en beitin er í raun tilbúin. Í byrjun er svo gott að beita 
kúnum á eldri tún með fullri innigjöf. Beit á ræktuðu landi, 
þar sem grös eru í örri sprettu, er rík af orku og próteini 

en inniheldur lítið af tréni. Til mótvægis þarf því að gefa 
gróffóður með þannig beit. Slíkt gróffóður á að vera lystugt og 
gott hey, gjarnan af fyrra slætti og innihalda hæfilega mikið 
af tréni. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar beitin er stór 
hluti heildar fóðursins sem kýrnar éta. Lítið tréni í beitinni 
á þessum tíma leiðir til þess að þunnt verður á kúnum þ.e. 
ef þær fá of lítið tréni úr öðru fóðri. Vanti tréni er einnig 
aukin hætta á að kýrnar fá efnaskiptasjúkdóma, nytin falli og 
efnainnihald mjólkurinnar lækki, einkum þó innihald af fitu. 
Á þessum tíma er próteinið úr beitinni með háan leysanleika 
og þarf að velja kjarnfóður með hliðsjón af því.

Bestu beitartúnin eru vaxin blöndu lystugra grastegunda með 
hátt fóðurgildi, yfirleitt sáðgresis og belgjurta. Kýr velja gjarnan 
hvítsmára ef hann er í túninu en vallarrýgresi, vallarfoxgras, 
vallarsveifgras og hávingull eru dæmi um lystug beitargrös. 

Beitarframboð er varla nægjanlegt til að fullnægja gróffóður-
þörfum mjólkurkúa fyrr en grasið er komið í um 10 cm hæð. 
Rannsóknir sýna að át kúa á beit vex með aukinni grashæð í yfir 
25 cm. Sé beitargróðurinn lágvaxinn þurfa kýrnar að fara um 
stærra svæði til að fylla sig og dregur það úr fóðurupptöku. Á 
góðri beit eiga kýr að geta mjólkað um eða yfir 20 kg mjólkur 
á dag án viðbótarfóðurs. Til að ná svo góðri nyt þarf skipulag 
að vera gott og stöðugt aðgengi að nægri, ferskri og orkuríkri 
beit og nægu fersku drykkjarvatni.

Það er vandi að fóðra nýbærur og hámjólka kýr á beit og 
algengt að vorbærar kýr nái ekki sömu nyt og haustbærur. Lítið 
ætti að draga úr kjarnfóðurgjöf hjá hámjólka kúm með beit ef 
ætlunin er að fullnýta framleiðslugetu þeirra og ekki minnka 
hana of hratt hjá öðrum kúm í byrjun beitartímans. Til að 
nýta sem best afurðagetu mjólkurkúa á beit er nauðsynlegt 
að gefa þeim verkað gróffóður með beitinni allt sumarið, til 

Mynd 1. Góð skjólbelti auðvelda gripum að vera á beit. Ljósm.: 
Katrín Andrésdóttir.
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að halda í lágmarki áhrifum af fóðurbreytingum sem geta 
orðið þegar skipt er á milli beitarhólfa eða milli túnbeitar og 
grænfóðurs. Þegar magn og gæði beitarinnar eru hvað mest á 
hún að geta skilað 50-60% af orkuþörf hámjólka kúa, en eftir 
því sem líður á sumarið lækkar næringargildi grasanna þegar 
þau þroskast, próteininnihald og meltanleiki lækkar og trénið 
eykst. Með aukinni sprettu og þroskastigi þarf því að varast 
að ofmeta ekki gæði beitarinnar og skipta tímanlega yfir á 
orkuríkari beit, áborna há eða grænfóður.

Til að hámarka afkastagetu mjólkurkúa á beit er talið að 
framboð af beitargróðri þurfi að vera 50% umfram þarfir 
kúnna og verður þá talsverður afgangur af beitinni. Þá ganga 
gripir mun betur að beit á landi þar sem þeim hefur ekki 
verið beitt áður það sumarið. Reikna má með að át kúa á beit 
minnki um 7-10% í hvert skipti sem þeim er boðin beit á 
sama landi aftur. Það hefur þó mikið að segja hve langan tíma, 
þ.e. hve marga daga í senn fyrri beit hefur varað. Hafi kýr í 
mjaltaþjónafjósum aðgengi að miklu fóðri inni á fóðurgangi 
getur verið lítill hvati fyrir kýrnar að sækja í beitina jafnvel þó 
nóg sé af henni. Á hinn boginn geta þær orðið latar að koma 
til mjalta ef þær hafa aðgengi að of mikilli beit. Að sama skapi, 
ef beitin er lítil, koma þær í raun of oft til mjalta og draga 
þá að óþörfu úr afköstum mjaltaþjónsins. Því þarf að fylgjast 
vel með kúnum á beitinni og takmarka eða auka aðgengi að 
henni og öðru fóðri eftir því sem hentar á hverjum tíma.

Kýr bíta mest í fjórum til fimm lotum yfir daginn, frá dögun 
og þar til fer að skyggja. Stærsta beitarlotan er sú síðasta áður 
en fer að skyggja og hafa þær þá nóg til að jórtra yfir nóttina. 
Einnig bíta þær tiltölulega mikið í dögun. Kýr liggja um 60% 
af sólarhringnum, mest á nóttunni, en sofa aðeins djúpsvefni í 
stuttan tíma. Hinn hluti tímans fer í hvíld og jórtrun.

11.3. Grænfóður til beitar
Til að hafa aðgang að gæðabeit allt sumarið og fram á haust 
dugar ekki túnbeit eingöngu. Aðal sprettutími túngrasanna er 
fyrri hluti sumars en þegar líður á sumarið dregur úr sprettu 
og beitargæðum þeirra. Góð beit á þessum tíma byggir því á 
því að grænfóður sé megin hluti beitarinnar.

Til að fá grænfóðurbeit snemma sumars þarf að velja 
fljótsprottnar tegundir. Árferði ræður mestu hvenær þær 
eru tilbúnar til nýtingar, en það flýtir fyrir að sá hluta 
grænfóðursins eins snemma og færi gefst. Byrja má að beita á 
grænfóðrið þegar það hefur náð 15-20 cm hæð. 

Sumarrýgresi, bygg, sumarhafrar, rúgur og vetrarrýgresi 
geta náð þessari hæð 40-60 dögum eftir sáningu. Almennt má 
segja að best nýting á grænfóðri til beitar fáist með randabeit 
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Mynd 2. Hafrar eru oft notaðir hérlendis til beitar annað hvort 
einir og sér eða í blöndu við aðrar grænfóðurtegundir. Ljósm. Atli 
Vigfússon.
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en mikilvægt er að byrja að beita snemmsprottið grænfóður 
tímanlega, því það er fljótt að spretta úr sér.

Rýgresi hefur það fram yfir annað grænfóður að gefa góðan 
endurvöxt. Það er því gott að sá því hreinu eða í blöndu með 
öðrum grænfóðurtegundum, einkum tegundum af grasaætt 
s.s. höfrum eða rúgi. Orkuinnihald sumarrýgresis lækkar 
hratt eftir skrið en vetrarrýgresi heldur orkugildinu betur 
við aukinn þroska. Til þess að hafa alltaf í boði úrvals beit á 
rýgresi má slá það þegar sprettan er orðin of mikil og nýta svo 
endurvöxtinn til beitar.

Vetrarrepja er sú grænfóðurtegund sem best hentar til beitar 
síðla sumars og á haustin. Vetrarrepju sem er sáð snemma í 
maí má jafnvel byrja að beita í júlí þegar hún hefur náð 20-25 
cm hæð. Ef sáð er seint í maí eða byrjun júní ætti að vera 
hægt að byrja að beita hana fyrir miðjan ágúst. Fóðurnæpa 
og fóðurmergkál henta einnig vel til haustbeitar og má beita 
með sama hætti og vetrarrepju. Mikilvægt er að kýr sem 
eiga að mjólka vel og er beitt á þessar fóðurkáltegundir, hafi 
einnig aðgang að áborinni há til beitar og góðu gróffóðri 
inni á fóðurgangi eða í rúllugrind við bithagann. Haustbeit 
á fóðurkál ætti ekki að hafa of mikið vægi í fóðruninni og 
minnka eftir því sem líður á haust. Þá er allra veðra von og 
dagar á beit geta fallið niður. Ekki má beita kúnum á kál eftir 
frostnótt fyrr en líður á daginn vegna hættu á að kýrnar verði 
fyrir nítríteitrun eins og lesa má um hér síðar. Reikna má með 
að haustbeit á kál geti að hámarki verið 15-20% af heildarfóðri 
kúnna.

Grænfóður er mjög vatnsríkt fóður og því hentar alls ekki að 
gefa með því blautt gróffóður. Vatnsmagnið í fóðrinu kemur 
þá í veg fyrir að kýrnar nái að éta það magn þurrefnis sem þær 
eiga að geta. 

11.4. Vatn
Mjólk er að stærstum hluta vatn. Það er því undirstaða þess 
að kýr mjólki vel að þær hafi aðgengi að nægu vatni. Kýr 
sem mjólkar 20 lítra á dag þarf að drekka u.þ.b. 70-80 lítra af 
vatni og um 110 lítra sé nyt hennar 40 lítrar. Þá hefur hitastig 
einnig áhrif á vatnsþörfina og eykst hún samhliða hækkandi 
hitastigi. Aðgengi að vatni þarf að vera það gott að kýrnar geti 
drukkið nægju sína þegar þær vilja og drykkjarstaðir þannig 
staðsettir að hærra settar kýr geti ekki hindrað lægra settar 
kýr í að komast í vatn. Kýr á beit drekka vatn tvisvar til fimm 
sinnum á sólarhring og geta drukkið mikið í einu, allt að 20 
lítra á mínútu við kjöraðstæður. Ef langt er að fara í vatnið 
fækkar það ferðum og hætt við að kýrnar drekki ekki þörf 
sína. Á búum með mjaltaþjóna er stundum gengið út frá 
því að kýrnar hafi eingöngu aðgang að vatni í fjósi og þær 
þannig fengnar til mjalta. Þetta ætti aðeins að gera í byrjun 
beitartímabils en til lengdar dregur það úr nyt og því mælt 
með því að kýrnar hafi aðgengi að nægu vatni í bithaganum.

Mynd 3. Repja er vinsæl hér á landi til beitar. Ljósm. Guðrún 
Lárusdóttir.
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11.5. Kvígur og gripir í uppeldi
Þegar kvígur eða aðrir gripir í uppeldi eru settir út ætti í fyrstu 
að hafa gripina í gerði eða litlu hólfi við fjósið til að venja þá 
við útivistina áður en þeim er sleppt á beit. Oft eru þetta gripir 
sem eru að fara út í fyrsta sinn og umhverfið því framandi 
fyrir þá.

Eins og hjá öðrum gripum þarf að hindra að fóðurbreytingin 
af innifóðrun yfir á beit verði of hröð. Miða má við að hefja 
beitina þegar beitargróðurinn hefur náð 5-10 cm hæð. Í byrjun 
þarf að tryggja gripunum aðgang að samskonar gróffóðri og 
þeim var gefið í lok innistöðu og má gera það hvort sem er 
inni, ef því er við komið, eða í gjafagrindum í beitarhólfinu. 
Það er eðlilegt að gripirnir léttist aðeins í byrjun beitartímans 
vegna aukinnar hreyfingar og breyttrar fóðrunar. 

Kvígur sem eiga að vera fengnar ætti að fangskoða tímanlega 
áður en þeim er sleppt út á beit og gera ráðstafanir til að sæða 
þær sem ekki eru fengnar á næsta gangmáli áður en þær eru 
settar út. Takist ekki að koma kálfi í þær áður en þær eru 
settar út, seinkar það burði þeirra sem beitartímanum nemur. 
Ef kvígurnar eru í beitarhólfi nálægt fjósi þar sem auðvelt er 
að fylgjast með þeim og sjá á þeim beiðsli ætti þó að vera hægt 
að sæða þær á beitartímanum.

Flokka þarf gripi á beitina eftir aldri. Kvígur yngri en 13-15 
mánaða þurfa góða beit til að ná æskilegum vaxtarhraða, en 
fljótlega eftir að þær hafa fest fang þarf hún ekki að vera jafn 
orkurík en þó góð. Það er krefjandi verkefni að ná tilætluðum 
vexti hjá 7-10 mánaða gömlum gripum. Til þess þarf beitin að 
vera næg að bæði magni og gæðum. Sé beitin það ekki þarf 
að gefa með henni kjarnfóður eða gott viðbótarfóður. Kálfa á 
mjólkurskeiði ætti ekki setja á beit og kálfum að um 6 mánaða 
aldri þarf að gefa kjarnfóður með beitinni. 

Gott samræmi er milli stærðar (þunga) og brjóstmáls gripa 
í uppeldi og með því að mæla brjóstmál þeirra áður en þeim 
er sleppt á beit, og aftur að loknum beitartíma, má sjá hvort 
einstakir gripir hafa þroskast á beitartímanum í samræmi 
við væntingarnar. Þannig má m.a. sjá hvaða kvígur hafa 
náð nægum þroska fyrir sæðingu og eins hvernig skuli haga 
fóðrun þeirra í framhaldinu.

Það getur hentað vel að beita kvígum á beitarhólf strax á eftir 
mjólkurkúm og láta yngri gripina „hreinsa“ hólfið með því að 
bíta gróður sem kýrnar hafa skilið eftir.

Það er mikilvægt að gripir á beit hafi aðgang að bætiefnum. 
Þau má gefa með ýmsum hætti og saltsteinar þurfa að vera til 
staðar. Það gildir um gripi í uppeldi eins og aðra gripi á beit 
að þeir þurfa alltaf gott aðgengi að nægu fersku drykkjarvatni.

11.6. Heilsufar nautgripa á beit
Þrif og heilsa nautgripa á beit er yfirleitt ágæt og án vandamála 
en þó eru nokkur atriði sem vert er að hafa í huga til þess að 
komast hjá vandræðum.

Sníkjudýr
Á beit er fjöldi sníkjudýra sem geta smitað gripina og haft áhrif á 
þrif þeirra og þessa verður sérstaklega vart fyrsta sumarið sem 
gripir eru settir á beit. Í eldri gripum hefur að ákveðnu marki 
myndast þol gegn algengustu sníkjudýrategundum þannig að 
einkenni smits verða væg eða verður ekki vart. Vinstrarormar 
eru líklegastir til að valda alvarlegum aukaverkunum en 
þær lýsa sér í greinilegum vanþrifum, skitu og þyngdartapi. 
Þá geta þráðormar einnig valdið svipuðum einkennum. 
Útbreiðsla vinstrarorma er almennt það mikil í beitilandi að í 
forvarnarskyni ætti að gefa gripum í uppeldi ormalyf áður en 
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þeir eru settir út, ekki síst þeim sem hafðir eru í hólfum sem 
beitt eru ár eftir ár. Þá má draga verulega úr smitálagi með 
góðri beitarstjórn t.d. með því að hvíla beitarhólf reglulega 
með breyttri nýtingu svo sem til slægna eða beitar fyrir önnur 
húsdýr.

Graskrampi / krampadoði
Graskrampi eða krampadoði er efnaskiptasjúkdómur sem 
orsakast af magnesíumskorti í blóði mjólkurkúa, einkum 
fullorðnum kúm í hárri nyt, og getur komið fram þegar þær 
eru nýlega byrjaðar á beit á velábornu kalíríku graslendi 
eða grænfóðri. Graskrampi lýsir sér í óróa, vöðvatitringi, 
stirðum gangi og þvinguðum hreyfingum, skitu, gnístran 
tanna, lömunum og krampa. Sem forvörn má gefa kúnum 
magnesíumríka steinefnablöndu síðustu fjórar vikur 
innistöðunnar og fyrstu fjórar vikur beitartímans. Nánar er 
fjallað um þennan sjúkdóm í sjúkdómakaflanum.

Þemba
Þemba verður vegna meltingartruflana sem getur stafað af 
mörgum ólíkum orsökum, m.a. vegna mikil áts á blautu, 
próteinríku grasi í miklum vexti eða belgjurtum. Þemban 
hefst við vinstri lend og síðan þenst allt kvíðarholið út, kýrin 
verður óróleg, á erfitt með að anda sem getur endað með 
krampa og skjótum dauða. Fyrirbyggjandi aðgerð er að 
gefa kúnum hey áður en þeim er hleypt út svo þær fari ekki 
svangar á slíka beit.

Eitrun
Nítriteitrun getur komið fyrir þar sem kúm er beitt á nítratríkan 
en lystugan gróður. Fyrstu og mögulega einu einkenni 
sjúkdómsins lýsa sér sem öndunarerfiðleikar sem geta leitt til 
dauða. Væga nítriteitrun getur verið erfitt að greina, en hún 
getur þó valdið fósturláti hjá kúm. Mest er af nítrati (NO3-) í 

grösum, þegar nýbúið er að bera á köfnunarefnisríkan áburð 
og þá getur fóðurkál s.s. repja, mergkál eða næpur verið ríkt 
af nítrati á haustin eftir frostnætur. Framboð af kolvetni 
ákvarðar að miklu leyti hvort nítrít veldur eitrun. Ef nóg er af 
kolvetnum þá bindast þessi köfnunarefnissambönd og mynda 
prótein. Afnítrun á nítrati gerist alla jafnan í vömbinni, en ef 
geta vambarinnar er takmörkuð til þessa ferlis þá verður til 
of mikið nítrít (NO2-), sem er milliefni við afnítrun, sem svo 
sogast í blóðið og veldur súrefnisskorti. Þá geta annars konar 
eitranir einnig komið fram við beit á kál við framangreind 
skilyrði en þær geta orsakast af brennisteinssambandinu 
S-metýlcýsteinsúlfoxíð (S-methyl cysteine sulfoxide, SMCO).  
Þessi eiturefni framkalla einnig súrefnisskort í blóði en þó 
með ólíkum hætti en nítrít. Nítrít binst við blóðrauðann og 
teppir þannig súrefnisupptökuna en brennisteinssamböndin 
valda niðurbroti rauðra blóðkorna. Fyrirbyggjandi aðgerðir 
felast í að setja ekki svangar kýr á kálbeit snemma morguns 
eftir frostnótt eða minnka beitaraðgengið að slíku landi og 
gefa í staðinn hey með eða hafa aðgang að úrsérsprottnu grasi.

11.7. Gönguleiðir
Mikilvægt er að gönguleiðir til og frá fjósinu séu gerðar til að 
henta kúnum. Þær þurfa að vera sléttar og hæfilega mjúkar, 
helst grasi vaxnar eða með þannig yfirborði að kúnum líki 
að ganga á þeim. Gróf möl hentar alls ekki því stakir steinar 
geta valdið særindum á klaufum kúnna og gert þær aumar til 
gangs. Miklar ójöfnur eða tröppur eru ekki heldur heppilegar. 
Gönguleiðirnar þurfa að vera það breiðar að lægra settar 
kýr komist leiðar sinnar án hindrunar. Í bleytutíð mega 
gönguleiðirnar ekki vaðast upp þannig að kýrnar óhreinkist á 
fótum og júgri. Hættan á þessu er mest þar sem álag er mikið, 
t.d. þar sem hlið eru inn í beitarhólf. Þetta má koma í veg fyrir 
með því að hafa hliðin rúm eða fleiri en eitt.
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Í bithaganum þurfa kýr að geta legið í næði og jórtrað. Sem 
legusvæði velja þær sér oftast þurra staði og gjarnan í halla. 
Ef fjósið stendur kúnum ekki opið þurfa þær einnig að hafa 
aðgang að skjóli í bithaganum m.a. fyrir veðri og bitvargi. 
Aldrei skyldi láta kýr standa úti í vondu veðri. Eins þarf að 
verja júgur og spena fyrir sólbruna séu kýrnar úti í sterkri sól. 

11.8. Beitarkerfi - Skipulag beitar

Stöðug beit
Stöðug beit kallast það þegar hjörðinni er beitt á sama 
svæðið samfellt í nokkurn tíma, jafnvel allan beitartímann 
(sjá myndir 4 og 5). Nýting beitarinnar verður talsvert lakari 
með þessari aðferð en með skiptibeit eða randabeit og þarf 
því meira landrými til að kýrnar skili miklum afurðum. 
Byrja þarf beitina tímanlega til að brúa fóðurbreytingu milli 
innifóðrunar og beitar og passa upp á að kýrnar eyði ekki of 
löngum tíma í að snapa upp litla beit og éti fyrir vikið of lítið af 
öðru gróffóðri. Þess er ekki að vænta að kýr mjólki jafn mikið 
af beit þar sem sama landið er beitt lengi, samanborið við það 
að skipt sé reglulega á ferska beit í nýjum hólfum. Í byrjun 
beitartímans, meðan grasið er ferskt, er munurinn ekki mikill 
en þegar grasvöxtur fer að aukast og grastoppar að myndast 
minnkar áhugi gripanna fyrir beitinni. Þá þarf viðbótarfóðrið 
sem gefið er að vera nægjanlega gott til að afurðirnar minnki 
ekki. Stöðug beit hentar fremur fyrir geldkýr, gripi í uppeldi 
og holdakýr með kálfa en mjólkandi kýr.

Randabeit
Randabeit er það kallað þegar gripunum er skammtað 
ákveðið magn af nýrri og ferskri beit í hvert skipti sem þeir 
fara á beitina (sjá myndir 5 og 6). Hún er aðallega notuð þegar 
beitin er gæðamikil, verðmæt og í takmörkuðu magni eða 
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Mynd 5. Helstu beitarkerfin sem eru notuð.

Mynd 4. Dæmi um kýr á stöðugri beit. Ljósm. Egill Sigurðsson.
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magn uppskeru mikið eins og þegar beitt er á grænfóður svo 
sem fóðurkál eða fóðurnæpur. Gripunum er þá skömmtuð 
beitin með léttum rafstreng og fá hæfilega rönd eða spildu í 
senn einu sinni á dag eða oftar. Nauðsynlegt er að allir gripir 
komist að beitinni í einu en ef kúnum er gefin of breið rönd 
í senn verður nýting beitarinnar lakari. Það er því betra að 
hafa átlínuna lengri og þannig verður minni afgangur og lítið 
eða ekkert sem traðkast niður. Með því að hafa línuna langa 
þarf einnig að færa hana sjaldnar og minnkar það vinnu við 
beitarstjórn. Randabeit má einnig nota þegar hefðbundin 
tún eru beitt. Í þeim tilvikum sem beitt er á fjölær grös og 
grænfóður sem gefur endurvöxt er skynsamlegt að friða 
með rafstreng það land sem þegar hefur verið bitið þannig 
að það fái frið til að spretta aftur. Við randabeit vita gripirnir 
að alltaf er að finna ferskt fóður þegar þeir fara í beitina. Át 
þeirra er jafnt og gróðurinn einsleitur en gæði beitarinnar 
minnka með aukinni sprettu ef sama spildan er beitt samfleytt 
í nokkurn tíma. Randabeitin gefur möguleika á mjög góðri 

beitarnýtingu. Rétt er þó að hafa í huga að einhver afgangur 
þarf að verða af beitinni ef stefnt er á hámarks afurðir kúnna.

Skiptibeit
Við skiptibeit er beitilandinu skipt niður í hæfilega stór hólf sem 
eru svo beitt koll af kolli í skamman tíma í senn, helst 1-3 daga 
(sjá myndir 5 og 7). Síðan er viðkomandi hólf látið spretta þangað 
til það er aftur orðið hæfilega sprottið. Þannig er kúnum hverju 
sinni aðeins beitt á það gras sem er hæfilega sprottið og á meðan 
fær grasið í öðrum hólfum frið til að spretta. Finna þarf jafnvægi 
milli stærðar beitihólfanna, sprettuhraða og hve lengi þau eru 
beitt í senn en stærð á hverju hólfi þarf einnig að taka mið af 
gripafjölda. Eftir því sem hólfin eru fleiri verður beitartíminn 
eðlilega skemmri í hverri beitarlotu. Gera þarf ráð fyrir að hólfin 
þurfi að stækka þegar líður á beitartímabilið vegna þess að 
spretta minnkar þegar líður á sumarið og eins ganga kýrnar lakar 
að beitinni eftir því sem hólfin eru beitt oftar. Þetta má til dæmis 
gera með því að sameina beitarhólf eða bæta við grænfóðurbeit. 

Mynd 7. Dæmi um skiptingu beitarlands. Ljósm. Guðný Helga 
Björnsdóttir.

Mynd 6. Kýr á randabeit í blöndu af höfrum og vetrarrepju. Ljósm. 
Herdís E. Gústafsdóttir.
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Aðstæður á hverju búi ráða því hvað hentar að hafa beitarhólfin 
mörg. Það er þó mikilvægt að hafa þau það mörg að ekki þurfi 
að beita kúnum marga daga á hvert hólf í senn. Fóðurupptaka 
kúnna fyrsta daginn í beitarhólfi er umtalsvert meiri en á 4. eða 5. 
degi á samfelldri beit í sama hólfi og munurinn það mikill að gera 
má ráð fyrir nokkurri sveiflu í dagsnyt. Hæfilegt er að setja gripi 
á beitarhólf þegar grashæðin er 12-15 cm en hætta beit við 5-8 
cm grashæð. Í byrjun beitartímans er þó rétt að hefja beit þegar 
grasið er 8-10 cm á hæð.

Skiptibeit gefur möguleika á að ná hámarksafurðum eftir grip 
af beit en verður þá alltaf á kostnað beitarnýtingar. Með réttri 
stjórnun er þó hægt ná svipaðri nýtingu og með randabeit. 
Skiptibeit er yfirleitt ekki eins vinnufrek og randabeit en 
hún útheimtir þó alltaf nokkra vinnu við að afmarka hólf 
með léttum girðingum áður en beit hefst og kallar á meiri 
fjárfestingu í girðingarefni.

Skiptibeit getur hentað vel á búum með mjaltaþjónafjós 
og nota má tölvustýrð flokkunarhlið til að skipta kúnum í 
beitarhópa t.d. eftir dagsnyt eða stöðu á mjaltaskeiði. Kýrnar 
í hæstri dagsnyt geta haft hvata að koma til mjalta ef þær 
eiga von á að komast í nýtt hólf með ferskri beit eftir hverjar 
mjaltir. Eins er hægt að stýra kúm í lægri nyt í beitarhólf sem 
hámjólka kýr hafa bitið á undan.

Samanborið við stöðuga beit gefur skiptibeit betri nýtingu og 
jafnari gæði beitar auk þess sem dagsnyt kúnna er meiri og 
jafnari. Skiptibeitin er hins vegar vinnufrekari og útheimtir 
fleiri vatnsból í bithaganum.

Núll-beit
Núll-beit er það kallað þegar tún eða grænfóður er slegið og gefið 
kúnum inni á fóðurgangi. Hún hentar fyrst og fremst þar sem 

langt eða torvelt er að koma kúm til beitar. Nýting uppskerunnar 
verður mjög góð með þessari aðferð, en til að tryggja jafnan aðgang 
gripa að fóðrinu þarf fóðurgangurinn að rúma alla gripi í einu. Við 
þessa aðferð verður til kostnaður við slátt og akstur á fóðrinu á 
fóðurgang, sem ekki gerist þar sem kýrnar færu út á beit. 

11.9. Viðhald beitar
Á einhverjum tímapunkti þarf að fara um beitarhólfin með 
hagasláttuvél til að hreinsa grastoppa og til að hindra að 
illgresi sái sér. Þetta á við bæði þar sem viðhöfð er stöðug 
beit eða skiptibeit. Það skal þó varast að menga ekki 
bithagann með því að dreifa úr kúadellum eða smyrja þeim 
um bithagann. Þess vegna er nauðsynlegt að notaðar séu 
hagasláttuvélar með landhjólum og þau stillt þannig að ekki 
sé slegið of nærri.

11.10. Áburðargjöf
Að vori ætti að bera talsvert minna af áburði á beitartún 
en tún sem eru ætluð til sláttar enda má gera ráð fyrir að í 
túnum sem beitt eru ár eftir ár verði einhver uppsöfnun af 
plöntunærandi efnum vegna þess búfjáráburðar sem dýrin 
skilja eftir. Miða má við að hæfilegur áburður á beitartún sé 
60-70 kg/ha af köfnunarefni. Séu tún vaxin smára þarf ekki að 
bera jafn mikið á af köfnunnarefni. Af fosfór má miða við 5-10 
kg/ha og 0-20 kg/ha af kalí. Það spillir ekki fyrir að áburðurinn 
innihaldi selen en ef gripum er tryggt nóg selen með öðrum 
hætti á það að vera óþarfi. Kjarnfóður sem inniheldur selen 
ætti að duga þeim kúm sem fá það.

Við of mikla áburðargjöf getur styrkur einstakra næringarefna 
orðið of hár í grasinu. Þannig getur mikið kalí valdið því að 
kýr fái graskrampa, sem getið er um hér að framan, vegna 
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magnesíumskorts, þetta getur m.a. gerst á vorbeit ef aðgengi 
plantna að kalí er mikil og upptaka þess hröð. Mikið 
köfnunarefni getur þannig valdið nítríteitrun og þembu eins 
og áður hefur komið fram.

11.11. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Skipta grastegundir einhverju máli varðandi beit nautgripa? 

 ➡ Hvernig gróffóður viltu gefa með beitinni? Sama allan 
beitartímann?

 ➡ Hentar sama kjarnfóður allan beitartímann?

 ➡ Ef þú ræktar vetrarrepju til haustbeitar fyrir 40 kýr og vilt 
að þær éti af henni 2,2 kg ÞE/dag, hversu marga fermetra 
af kálakrinum þurfa kýrnar á dag, ef nýtanleg uppskera af 
repjunni er 3600 kg ÞE/ha?

 ➡ Ef kúnum er til viðbótar randabeitt á há sem ætla má að 
fáist 1500 kg ÞE af hektaranum, hvað þurfa þær þá stóran 
flöt af henni á dag ef þær fá 40% af gróffóðrinu inni sem 
hey og meðal gróffóðurát kúnna er 11 kg ÞE?
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