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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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17.1. Inngangur
Nautakjötsframleiðsla á Íslandi er byggð annars vegar á íslensku 
mjólkurframleiðslukyni og hins vegar holdagripakynjum, þ.e. 
byggð á nýtingu gripa fædda inn í mjólkurframleiðslu annars 
vegar og hins vegar á gripum úr hjarðeldi, sem sérstaklega er 
skipulagt til kjötframleiðslu. Hvoru tveggja skilar nautakjöti 
á markað, en stærstur hluti nautakjötsframleiðslunnar 
byggist á íslenska kyninu. Íslensk naut eru alin upp samhliða 
mjólkurframleiðslu og nýtast þau inn á nautakjötsmarkað. 
Holdagripir eru fæddir og uppaldir með það markmið að 
framleiða nautakjöt. Þeir eru öðruvísi í byggingu, útliti, stærð 
o.fl., en nánar verður farið í holdakynin, sem notuð eru á 
Íslandi, síðar í þessum kafla.

Uppeldi nauta, sem eru tilbúin fyrir markað, tekur um 2 
ár. Naut sem eru notuð til að kelfa kvígur verða sum hver 
mikið eldri. Þó svo að nautakjötsframleiðslan sé að mestu 
byggð á nautaeldi koma einnig kvígur til slátrunar úr 
mjólkurframleiðslu eða úr hjarðeldi holdakúa. Uxaeldi (geld 
naut) er einnig stundað en þó í minna mæli.

Eldi gripa á Íslandi byggist að mestu á heyfóðrun og heygæðin 
ráða miklu um vaxtarhraða gripanna. Einnig hefur kyn 
eldisgripa áhrif á fóðurþörf, fóðurnýtingu og vaxtargetu 
hvort sem það eru Íslendingar, holdablendingar, naut, uxar 
eða kvígur. Þá hefur aðstaða til eldis einnig áhrif á vöxt og 
velferð gripa. Skýrsluhald framleiðslunnar hefur mikil áhrif á 
kynbætur hjarðar og betrun eldis. Undanfarin ár hafa heygæði 
batnað til muna og þar af leiðandi fóðrun nauta og hefur orðið 
ákveðin vitundarvakning meðal bænda, ráðgjafa, fóðursala og 
annarra sem koma að greininni um mikilvægi gróffóðurgæða, 
kjarnfóðurgjafar, steinefnagjafar o.fl. Þessi vakning hefur 
orðið til þess að fóðrun þessara gripa hefur batnað enda var 
það svo, hér áður fyrr, að þessir gripir voru nokkurs konar 

hliðargrein mjólkurframleiðslu. Bændur notuðu nautin til að 
éta upp þær fóðurleifar sem kýrnar skildu eftir.

17.2. Kjötframleiðslukyn
Hér á landi eru fjögur nautgripakyn: íslenska mjólkurkúakynið 
og holdanautakynin Galloway, Limousine (hér eftir nefnt 
Limósín) og Aberdeen Angus (hér eftir nefnt Angus). Árið 
1994 voru fluttir inn fósturvísar úr Limósín og Angus í tveimur 
systkinahópum frá Danmörku. Vegna mikils skyldleika urðu 
hömlur á framræktun hreinna stofna hér á landi í kjölfar 
þessa innflutnings á erfðaefni því að einungis var til sæði úr 
þremur nautum af hvoru kyni, sem nýttist bændum fyrst og 
fremst til blendingsræktunar. Árin 2017-2020 voru svo fluttir 
inn fósturvísar systkinahópa úr Angus hingað til lands frá 
Noregi. Tilgangurinn var að búa til hreinan stofn hér á landi 
og framleiða erfðaefni, bæði sæði og lífdýr til sölu, sem gæti 
ýtt verulega undir hagkvæmni nautakjötsframleiðslunnar. 
Viðhald og framræktun stofnsins byggist á að kvígur eða 
kýr eru sæddar með innfluttu Angus-sæði frá Noregi og svo 
er tekið sæði úr þeim nautum sem fæðast og þau svo seld 
bændum sem þarfanaut eftir sæðistöku. Þessir gripir tilheyra 
einangrunarstöð meðan á þessu ferli stendur og fram að sölu. 
Í gegnum tíðina hafa verið nokkrar einangrunarstöðvar, 
sem hafa verið kjötframleiðendum mikilvægar vegna 
valmöguleikans á að geta notað innflutt erfðaefni til að bæta 
framleiðsluna. Fyrst í Þerney á Kollafirði (Galloway) upp úr 
1930, þá í Hrísey (Galloway, Limósín og Angus) á árunum 
1975-2015 og núna síðast á Stóra-Ármóti (Angus) frá árinu 
2017. Nautastöðin á Hesti sér um geymslu og dreifingu 
erfðaefnis allra nautgripastofna hér á landi.

Fjallað er sérstaklega um holdakynin í kafla 3 en hér verður 
stuttlega gerð grein fyrir þessum kynjum.
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Galloway er seinþroska en harðgert kyn, þ.e. þrífst ágætlega 
á hefðbundnum beitargróðri og meðalgóðu gróffóðri. 
Galloway þolir vel veðráttu Íslands vegna tvöfalds hárafars. 
Aðalútlitseinkenni eru svartir kollóttir gripir, en til eru gripir 
með breiða hvíta gjörð um búkinn og eru þeir algengir á 
Íslandi. Kostir Galloway gripa er að þeir eru með ágæta 
fóðurnýtingu og mun betri vaxtarhraða en gripir af íslenska 
mjólkurkúakyninu. Galloway gripir eru frekar lágfættir og 
stuttir í samanburði við önnur holdakyn.

Limósín er með mikla vaxtargetu en þolir ekki íslenskt 
veðurfar eins vel og önnur kyn hér á landi. Limósín gripir 
eru almennt rauðir að lit, háfættari en hin kynin á Íslandi en 
helstu ókostir kynsins er að gripirnir eru flestir hyrndir. Kynið 
er með góða fóðurnýtingu, þ.e. þurfa minna fóður til viðhalds 
og vaxtar en önnur holdakyn hér á landi.

Angus er einnig harðgert kyn, eins og Galloway, með 
góða fóðurnýtingu, þolir íslenska veðráttu vel en hefur þó 
meiri vaxtarhraða en Galloway. Angus gripir eru almennt 
bráðþroska, lágfættir, svartir að lit og með tunnulaga bol. 
Vegna bráðs þroska getur orðið of mikil fitusöfnun gripa við 
góðar aðstæður. 

Íslenska mjólkurkúakynið er almennt með litla vöðvasöfnun 
og lítinn vaxtarhraða samanborið við holdakynin.

Samanburður kynja
Framleiðslan ræðst einna mest af getu gripanna til að nýta 
fóðrið og vaxtarhraða þeirra, þ.e.a.s. hvernig fóðruninni er 
háttað á mismunandi vaxtartímabilum með ásættanlegum 
tilkostnaði. Vaxtarhraði gripa er því mikilvæg forsenda 
kjötframleiðslunnar, því með honum er hægt að finna 
jafnvægið milli framleiðslu og kostnaðar.

Gerður hefur verið samanburður á vaxtarhraða kynjanna, 
bæði sem úttekt á sláturgögnum frá bændum og með 
eiginlegum samanburðarrannsóknum. Árið 2017 kom 
m.a. fram, í samanburðarrannsókn sem gerð var á 
Möðruvöllum, að við mjög sterkt eldi Íslendinga ná þeir 
sömu holdafyllingar flokkum og daglegum vexti eins og 
önnur sambærileg smágerð erlend mjólkurkúakyn eins og 
t.d. Jersey-kynið. Íslensk naut standa vexti og vaxtargetu 
holdagripa langt að baki. Það má því segja að íslenska 

Mynd 1. Holdablendingar á vorbeit. Ljósm.: Linda Margrét 
Gunnarsdóttir
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mjólkurkúakynið hafi sæmilega vaxtargetu við rétta og 
kraftmikla fóðrun.

Samanburðarrannsóknir á Möðruvöllum hafa verið gerðar á 
Íslendingum og Gallowayblendingum árið 1996, og Angus- 
og Limósín blendingum árið 2000. Þá hefur einnig verið 
skoðaður munur á milli nauta, uxa og kvígna árið 1997. Í 
þessum rannsóknum var borin saman átgeta, fóðurnýting, 
vaxtarhraði, vaxtargeta, þungi (líf- og fallþungi), fitusöfnun 
og kjötgæði. Niðurstöður sýndu að Íslendingarnir vaxa 
hægar en holdablendingar og það óháð kyni, þ.e. Angus, 
Limósín eða Galloway en Limósín blendingar vaxa hraðast. 
Naut vaxa einnig hraðar en uxar og kvígur og uxar hraðar 
en kvígur.

Kjötgæði sýndu merkilegar niðurstöður. Munur var á fínleika 
þráða á milli kynja og stofna. Kvígukjötið var fíngerðara, 
meyrara, safaríkara og bragðbetra en kjötið af nautunum. 
Angus blendingarnir voru meyrastir. Þá voru Angus 
blendingarnir meirastir ásamt Limósín blendingunum, 
fíngerðastir ásamt íslensku gripunum og safaríkastir ásamt 
íslensku gripunum. Munurinn á milli Limósín blendinganna 
og íslensku gripanna var ekki eins áberandi. Íslensku 
gripirnir voru með rauðasta og seigasta kjötið, en skáru 
sig að öðru leyti ekki úr. Limósín blendingskjötið skar sig 
einna helst úr við að vera grófara og þurrara en kjöt hinna 
stofnanna.

Í ljós kom einnig að þroski gripa er misjafn. Þannig þroskast 
t.d. Angus fyrr en Galloway og enn fyrr en Limósín. Þá kom 
einnig í ljós að uxar og kvígur þroskast fyrr en naut. Fitusöfnun 
byrjar fyrr hjá gripum sem eru bráðþroska en einnig er 
mismunandi hvar í líkamanum gripirnir safna fitu. Íslenska 
mjólkurkúakynið er líklegra til að hafa hærri fituprósentu 

ásamt því að safna fitu utan um líffæri og baklægt í kviðar- 
og brjóstholi en holdakynin eru líklegri til að safna fitunni í 
húðlag, ásamt því að vera með minni fituprósentu miðað við 
sömu fóðurupptöku.

Vöxtur
Vaxtarferill nautgripa fylgir því sem kallað er S-laga vaxtarferli. 
Þetta skýrist af því að gripirnir taka vaxtarkipp með miklum 
vaxtarhraða á degi hverjum en hægja á vexti þess á milli sem 
gerir það að verkum að vaxtarkúrfan verður ekki bein. Gripir 
geta því verið á misjöfnum stað kúrfunnar við sambærilegan 
aldur. Vigtun gripa nokkrum sinnum á lífsferlinum auðveldar 
bóndanum að fylgjast með þessum vaxtahraða og ef gripir eru 
ekki að fylgja sínum ferli er hægt að grípa inn í. Þannig getur 
bóndinn séð hvar í sinni framleiðslu hann getur bætt í eða 
slakað á í fóðurgjöf.

Upphafsþungi er jafn mikilvægur og lokaþungi. Þunga-
skráningar við burð eða a.m.k. innan 3 daga og við fráfærur 
gefa bóndanum nytsamlegar upplýsingar um mjólkurlagni 
nautsmæðra, þ.e. gangi kálfarnir undir. Gott er að bændur 
meti stærð kálfa og/eða vigti þá og einnig getur verið kostur 
að meta lífsþrótt kálfs við burð. Þar sem mikill lífsþróttur 
eykur lífslíkur kálfsins er hægt að nýta það sem upplýsingar 
t.d. við sölu á kálfum. Villist kálfur undan er lífsþróttur hans 
mikilvægasti eiginleikinn svo hann lifi af og ef hann er fljótur 
að finna nautsmóður sem tekur honum og mjólkar honum 
mun það bjarga lífi hans.

Í töflu 1 má sjá tvo matsskala sem gott er að nota við skráningu 
á kálfum.
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Tafla 1. Matsskali stærðar og lífsþróttar kálfs við burð.

Einkunn Stærð kálfs við burð

L Lítill <25 kg

M Meðal 25-32 kg

S Stór 33-40 kg

ÓS Óvenju stór >40 kg

Einkunn Lífsþróttur kálfa við burð

1 Líflegur

2 Hvorki né

3 Daufur

Nautsmæður
Það er einnig mikilvægt að halda vel utan um upplýsingar 
varðandi nautsmæður og ásetningskvígur. Hér skipta máli atriði 
eins og móðureðli, mjólkurlagni og skapferli gagnvart þeim 
sem hirðir skepnurnar en þetta eru allt atriði sem ætti að fylgja 
gripnum út ævina. Þessar skráningar koma sér einnig vel þegar 
kemur að því að velja ásetningskvígur eða þarfanaut. Algengt 
er að móðureðli sé metið á holdabúum víðsvegar um heiminn 
og til er sérstakur einkunnarskali sem gott er að nýta til að meta 
hversu góð móðir kýrin er (sjá töflu 2). Skalinn, sem upphaflega 
kemur frá Skotlandi, var búinn til af holdabændum í hjarðeldi 
til að meta móðureiginleika nautsmæðra og möguleika þeirra 
til áframhaldandi ræktunar. Í hjarðeldi skiptir verulegu máli 
að móðirin geti sinnt sínum kálfum og að bóndi þurfi fyrst og 
fremst að sinna eftirliti. Þannig skiptir t.d. miklu máli hvort 
kýrin kari kálfinn eða ekki. Þegar hún karar hann þurrkar hún 
hann og dregur það úr hitatapi kálfsins auk þess sem það örvar 
öndun, blóðflæði, losun á þvagi og saur og fær kálfinn til að 
standa upp og hreyfa sig. Geri kýrin þetta ekki þarf að skrá það 
hjá sér.

Tafla 2. Móðureiginleikaskalinn. Metur hversu góð 
nautsmóðir kýrin er.

Einkunn Eiginleiki móður

0 Kýrin yfirgefur kálfinn

1 Kálfurinn þarfnast umönnunar bónda í meira en 1 
sólarhring

2 Kálfurinn þarfnast umönnunar bónda í sólarhring

3 Kálfurinn þarfnast umönnunar bónda í minna en 
sólarhring 

4 Kálfinum hjálpað á spena í meira en 1 sólarhring

5 Kálfinum hjálpað á spena í sólarhring

6 Kálfinum hjálpað á spena í minna en 1 sólarhring 

7 Engar athugasemdir, engin umönnun bónda

8 Augljóslega góð móðir, hugsar mjög vel um kálfinn 

9 *Topp móðir* gæti hugsað um tvo kálfa

Eins og áður segir skiptir skapgerð móður einnig miklu máli. 
Rannsóknir sýna að kýr og kvígur eiga auðvelt með að greina 
á milli hættulegra dýra og mannfólks. Því ættu hættulegar og 
illar kýr ekki að njóta vafans. Skapgerð móðurinnar skiptir 
máli, sérstaklega við burð. Kálfurinn þarfnast umönnunar 
og ef athygli kýrinnar er einungis beint að manninum, 
getur það haft slæm áhrif á kálfinn og kýrin jafnvel drepið 
kálfinn meðvitað eða ómeðvitað. Þessar kýr er einnig erfitt 
að venja undir og því óheppilegir ræktunargripir í alla staði. 
Skapgerð hefur verið metin hjá holdagripum síðustu ár og er 
þetta gagnlegt tæki við mat á hversu hættulegur gripurinn 
er manninum. Skalinn er frá 1-5 þar sem mjög rólegur 
og hættulaus gripur fær einkunnina 1 en hættulegur og 
árásargjarn gripur fær einkunnina 5 (sjá töflu 3). 
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Tafla 3. Matsskali á skapferli holdakúa gagnvart manninum.

Einkunn Skapferli gagnvart manninum

1 Mjög róleg. Berst t.d. ekki um í tökubás. 

2 Frekar róleg þó örlítið kvik. Sýnir smávægilegan 
mótþróa við meðhöndlun. Slær hala og tvístígur.

3 Taugaóstyrk eða hrædd og óþolinmóð. Berst aðeins 
um í tökubás og slær halanum til.

4

Mjög taugaóstyrk eða hrædd. Ólmast um og er 
stjórnlaus. Skelfur, stífnar upp og berst um í básnum. 
Baular hugsanlega og sveiflar halanum stöðugt, skítur 
og mígur meðan á meðhöndlun stendur.

5

Árásargjörn eða mjög hrædd. Reynir að ráðast á eða 
hnoða fólk utan tökubássins. Er á stöðugri hreyfingu, 
stekkur jafnvel upp og niður og baular mikið. 
Hættuleg manninum.

Holdastigun
Mikilvægt er að fylgjast með holdasöfnun samhliða vexti. 
Annað kerfi er notað fyrir holdagripi en íslenskar mjólkurkýr en 
holdastigun mjólkurkúa er sýnd í kaflanum um fóðuráætlanir. 
Ástæðan er sú að mismunandi kúakyn eru með ólíka vöðva- og 
fitusöfnun, sem krefst þess að aðlaga þarf holdastigunarkerfið. 

Í töflu 4 má sjá skalann sem er notaður til að meta holdafar 
holdakúa. Skalinn er frá 1-9 þar sem 1 er horuð kýr og 9 er 
mjög feit kýr. Yfir árið eru kýrnar á milli þess að vera 3 og 7. 
Eftir burð er eðlilegt að kýrnar lækki niður í 3-4. Þegar fer að 
koma að fráfærum bætir hún á sig aftur og hækkar á skalanum. 
Best er ef kýrnar flokkast í holdafar 5-7 við burð.

17 KJÖTFRAMLEIÐSLA

Mynd 2. Yfirlitsmynd þar sem helstu viðmiðunarstaðir við 
holdastigun eru merktir. 1: Hryggur, 2: Halarót, 3: Setbein,  
4: Mjaðmarhorn, 5: Rifbein og 6: Bringukollur.

Tafla 4. Holdastigunarskali. Metur holdastig holdakúa.

Einkunn 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Veikburða Já Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Vöðvarýr Já Já Aðeins Nei Nei Nei Nei Nei Nei

Sýnileg háþorn og þverþorn Já Já Já Aðeins Nei Nei Nei Nei Nei

Sýnileg rifbein Öll Öll Öll 3-5 1-2 0 0 0 0

Sýnileg mjaðmarhorn og setbein Já Já Já Já Já Já Aðeins Nei Nei

Fita á bringukolli og huppi Nei Nei Nei Nei Nei Aðeins Mikil Mikil Mjög mikil

Fita við júgur og halarót Nei Nei Nei Nei Nei Nei Aðeins Mikil Mjög mikil
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Skrokkeiginleikar
Allir þessir eiginleikar telja svo saman inn í ákveðið 
ræktunarmarkmið hvers bónda. Það má þó ekki gleyma 
skrokkeiginleikum því mat á góðum skrokkeiginleikum er 
einnig öðruvísi en gerist t.d. hjá mjólkurkúnum. Þetta eru 
eiginleikar eins og bolbreidd, boldýpt, hrygglengd, breidd 
framparts, breidd mjaðmar og lendar sem eru metnir. Einnig 
er metin læradýpt, -breidd og fylling ásamt mati á innra 
læri en á skýringarmyndum 3 og 4 má sjá hvað átt er við. 
Fótstaða og malarhalli og -breidd eru einnig teknar inn í mat 
á skrokkeiginleikum.

Þetta mat, ásamt holdastigi, er svo hægt að nota til að meta hvort 
naut séu tilbúin til slátrunar eða ekki. Naut eiga að nýta síðustu 

vikurnar til að safna á sig holdum fyrir slátrun. Við það hækkar 
stig lærafyllingar og vöðva-/fitufyllingar. Fita safnast á halarót, 
bringukoll og skrokkinn allan. Bringukollurinn stækkar eftir 
því sem gripurinn bætir á sig og verður á við stóra sæta kartöflu. 
Hálsinn myndar fallega kúpta línu frá hálsi að brjóstbeini. 
Ef bringukollur er rýr, myndar hann L-laga form sem getur 
gefið til kynna að gripurinn sé ekki tilbúin til slátrunar.  Við 
nárann er þunnur vöðvi sem hægt er að þreifa til að meta hve 
vel gripurinn er tilbúinn til slátrunar. Hann safnar á sig fitu og 
slaknar þegar gripur fer að verða tilbúinn og á að vera þykkur 
og þéttur viðkomu. Bil á milli fótleggja breikkar einnig við 
aukna holdafyllingu. Gott er að horfa aftan á gripina og meta 
staðsetningu fótleggja miðað við holdfyllingu læra. Rifbein eiga 
ekki að sjást og gott er að miða við að finna ekki fyrir beinum 
ef strokið er létt með handarbaki eftir rifjagrind. Halarótin ætti 
að einnig að fyllast vel af fitu og breikka til hliðanna. Bak ætti 
ekki að hafa hryggbein standandi upp úr, heldur vera vel fyllt 
fitu. Þessir eiginleikar eiga við um Angus kynið og er hægt að 
heimfæra að einhverju leyti á holdablendingana. Hafa þarf þó 
í huga að mismunandi kyn hafa mismunandi eiginleika og því 
þarf að aðlaga áhersluatriðin að aðstæðum hverju sinni.

17.3. Framleiðslukerfi
Framleiðslukerfi búsins geta verið mismunandi eftir því hvað 
bóndinn vill ná út úr einingunni sinni á ári hverju og því hvað 
bóndinn telur hagkvæmast miðað við sínar forsendur. Þegar 
framleiðslukerfi er valið er litið til tegundar og fjölda gripa, 
fóðrunar, aðbúnaðar og hraða á gegnumstreymi gripa úr 
framleiðslueiningunni.

Markmið flestra nautakjötsframleiðenda ætti að vera að ná 
gripum yfir 350 kg fallþunga á sem stystum tíma. Til eru 
nokkur þekkt framleiðslukerfi til að ná þessum árangri.

Mynd 4. Mynd af matsskala lærafyllingar holdagripa.

Mynd 3. Mynd af matsskala læradýptar holdagripa.
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Hjarðeldi
Hjarðeldi er það eldi sem byggir á hjörð, sem í flestum 
tilfellum gengur úti. Þá ganga kálfarnir undir mæðrum sínum 
frá því að þeir fæðast og þar til þeir verða 6-8 mánaða gamlir. 
Á þessum tíma eru flestir kálfarnir á móðurmjólkinni en 
færa sig hægt yfir í gróffóður. Kjarnfóðurbásar sem eru úti 
hjá hjörðinni, þar sem einungis kálfar komast að, hafa jákvæð 
áhrif á vaxtarhraða kálfanna meðan á útiveru stendur og gerir 
þeim auðveldara með að skipta af mjólk yfir á gróffóður.

Eldi í hjarðeldi byggir á mjólkurlagni nautsmæðra. Mæður  
sem mjólka kálfum sínum þurfa gott fóður. Gott beitiland 
eða góðar rúllur eru mikil bót og geta skipt sköpum í 
mjólkurframleiðslu þeirra og þ.a.l. vaxtarhraða kálfanna. 
Mjólkurlagnar kýr sem nýta fóðrið sitt vel til mjólkurframleiðslu 
ættu að vera allra eftirsóttastar hjá hjarðeldisbónda. Góð kýr 
ætti hæglega að geta mjólkað tveimur kálfum við góða beit 
á nýlega ræktuðu túni, káli eða blandaðri gjöf. Gott fóður, 
stein- og snefilefnaviðbætur eru einnig mikilvægar fyrir 
nautsmæður, sérstaklega á fengitíma.

Eftir að kvígur og mæður með kálfum eru komnar á góða beit er 
þarfanaut sett í hjörðina til að kelfa þær fyrir næsta burðartímabil, 
en einnig er hægt að nota sæðingar. Við fráfærur er farið yfir 
alla gripi og val lífgripa fer fram. Naut eru tekin frá í uppeldi 
og geldar kýr og kvígur teknar úr ræktun yfir í eldi. Kvígur sem 
koma inn í ræktunina fara aftur út með mæðrum sínum eða í 
annað hólf. Við burðartímabilið, sem er yfirleitt í byrjun sumars, 
byrjar eftirlit með mæðraeiginleikum og lífsþrótti kálfanna. 
Einnig er þeim hjálpað á spena sem þurfa aðstoð. Þegar tenging 
milli móður og kálfs er orðin góð, minnkar eftirlit og parið ætti 
að spjara sig vel í beitarhólfinu, með öðrum mæðrum. Góð regla 
er að leyfa kálfi og móður að vera í einstaklingsstíu í einhverja 
daga, ef um innanhúseldi er að ræða. Færa svo parið í hópstíu í 
einhvern tíma, áður en það er sett út.

Í hjarðeldi er náttúrulegt atferli fullorðinna gripa að hópa 
sig saman og mynda 10-12 gripa hópa á hverju svæði, þ.e. ef 
svæðið er vel opið og ekki þvingandi fyrir gripina. Aðbúnaður 
og öll aðstaða í hjarðeldi er þó venjulega önnur en í stíueldi, 
þar sem oftast nær eru þetta ekki eingöngu eldisgripir heldur 
einnig ræktunargripir. Ræktunargripir eru eðlilega eldri gripir 
og þeim þarf að sinna með öðrum hætti en hefðbundnum 
gripum sem aldir eru til slátrunar, þ.e. með tilliti til klaufhirðu, 

17 KJÖTFRAMLEIÐSLA

Mynd 5. Nautsmóðir nýtur hækkandi sólar að vetri til. Ljósm.: 
Linda Margrét Gunnarsdóttir.
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ormahreinsunar, burðarhjálpar, fráfæra o.fl. Mælt er með sem 
hefðbundna umhirðu gripa, sérstaklega þeirra sem eru á beit, 
að ormahreinsa og klaufsnyrta a.m.k. árlega.

Dæmi um hjarðeldisform 

DÆMI 1. 

Hér er sett upp dæmi með holdakúahjörð, blandaða af Angus 
og Galloway gripum, þar sem endurnýjunarhlutfall hjarðar 
er um 2-10% á ári. Burðurinn er þá oftast í tveimur hollum, 
í apríl (hópur 1) og júní (hópur 2) en þá er upplagt að nota 
sæðingar á hóp 1 en síðan þarfanaut fyrir hóp 2 og til að kelfa 
uppbeiðslukýr úr hópi 1. Nautið á að velja út frá ætterni og 
afurðum móður. Kálfarnir ganga svo með mæðrum sínum 
annars vegar í 8 mánuði og hins vegar í 6 mánuði og eru 
því fráfærur í nóvember/desember ár hvert. Við fráfærur 
á að vigta kálfana en þær upplýsingar nýtast við mat á 
mjólkurlagni kýrinnar.
Hjörðin er á húsi frá nóvember/desember og fram í apríl/maí 
og hentar hér vel að vera með kýrnar í lausagöngu á hálmi/
undirburði, með frjálsu aðgengi að útivist ef veður leyfir. 
Eldisnaut eru höfð í stíum með góðu gróffóðri og lokaeldi 
allt frá fráfærum og fram að slátrun. Miðað er við slátrun á 
350 kg fallþunga við eða undir 24 mánaða aldri. Meðhöndlun 
nautsmæðra og kvígna er annars vegar í maí ár hvert þar sem 
ormalyfsgjöf er gerð og hugað er að klaufhirðu, og hins vegar 
að hausti þar sem lagt er mat á heilsufar t.d. holdafar og mat 
á júgri. Reynt er að spekja kýrnar allt árið svo umgengi sé af 
virðingu milli manna og gripa.
Beitarsvæðin ættu að liggja út frá fjósinu, skipt upp í fjögur 
beitarhólf. Næst fjósinu væri svo gerði á malarundirlagi með 
frjálsu svæði, gripastýringu og tökubás til meðhöndlunar 
á gripum. Með réttri uppsetningu gerðis, með því að vera 

með aðskilin hólf fyrir komu og brottfararhópa, má setja 
upp hentugt hringstreymi gripa þ.e. frá því þeir koma inn 
í gerðið og þar til þeim er sleppt. Þá er einnig hægt að nota 
slíka uppsetningu til að flokka frá gripi við tökubásinn t.d. 
við fráfærur kálfa. Fyrirkomulag gerðisins ætti einnig að vera 
þannig að unnt sé að hleypa beint inn í fjós.

DÆMI 2. 

Í þessu dæmi er lýst búi í blendingsrækt og hér er 
í raun litið til svínaræktar varðandi uppbyggingu á 
framleiðsluforminu. Búið er með tvær alveg aðskildar 
hjarðir af tveimur mismunandi kynjum og horft til þess 
að nýta blendingsþróttinn en hann verður hámarkaður 
þegar hjarðirnar eru sem mest óskyldar. Framleiðslan 
væri þá aðallega uppbyggð af blendingum, sem hámarka 
blendingsþrótt sinn. Blendingsþrótturinn væri 100% í 
fyrstu kynslóð og væri hægt að nýta einhverja gripi úr þeirri 
kynslóð áfram en næsta kynslóð blendinga væri þá með 
50% blendingsþrótt. Þarna væri hægt að nýta bæði sæðingar 
og þarfanaut. Einnig væri ávinningur af því að semja við 
kúabændur í mjólkurframleiðslu um að sæða einhvern 
hluta kúastofnsins með holdasæði og kaupa kálfa sem þá 
kæmu inn í framleiðsluferlið sem íslenskir holdablendingar. 
Hreinu línunum þyrfti alltaf að halda við svo að hægt væri að 
hámarka nýtingu blendingsþróttar.
Árið væri þá svipað uppbyggt og í hinni aðferðinni en í þessu 
dæmi eru þó einungis naut í uppeldi inni og nautsmæður 
og kálfar úti. Nautsmæður myndu bera úti því rannsóknir 
sína að aukin hreyfing á síðustu mánuðum fyrir burð 
hefur jákvæð áhrif á burðinn. Merkingar á kálfunum, joð á 
naflastrenginn og þessi almenna umhirða færi einnig fram 
úti, við öruggar aðstæður fyrir bóndann. Markmiðið ætti að 
vera að koma sem flestum gripum úr húsi á ári hverju. Þess 
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vegna ætti markmiðið að vera að ná 350 kg fallþunga á 18-20 
mánuðum. Það á að vera hægt með góðu gróffóðri, kjarnfóðri 
(heimaræktuðu eða aðkeyptu), stein-, snefilefna og vítamín 
gjöf og góðri eftirfylgni bónda á öllum framleiðslustigum 
hvers einstaklings í vexti.

Aðbúnaður og aðstaða
Beitarstýring er mikilvægur þáttur í hjarðbúskap, til að tryggja 
næga fæðu og gott beitarframboð fyrir gripi á mismunandi 
stigum í uppeldi og holdafari eða öðrum matsþáttum sem horft er 
til. Með beitarstýringu beitarsvæða þurfa girðingar svæðanna að 
vera traustar og öruggar. Skýli eða gripahús skal vera fyrir gripi á 
útigangi, svo þeir geti leitað sér skjóls fyrir veðri og vindum. Gott 
er að átsvæði útigangs sé með þéttu og þrifalegu undirlagi og þeir 
hafi aðgengi að hreinu vatni. Við átsvæðið geta verið læsanlegar 
og ólæsanlegar átgrindur til að meðhöndla einstaka gripi sé 
þess þörf. Þá þarf önnur aðstaða einnig að vera til staðar fyrir 
meðhöndlun og flokkun gripa s.s. tökubás, flokkunargangur og 
nokkur gerði til að aðgreina hópa í.

Gripir sem eru fæddir í holdahjörð eru oftast teknir á hús 
við 6-9 mánaða aldur, við fráfærur frá móður. Þá fara þeir úr 
hjarðeldi í stíueldi til að hámarka nýtingu á vaxtarmöguleika 
gripanna þ.e. til þess að safna holdum. Orkan nýtist þá við 
vöðvasöfnun og fer síður í hreyfingu eða jafnvel til að halda 
hita á gripnum. Mikilvægt er að aðbúnaður gripanna í fjósi 
sé góður með rúmgóðum stíum, mjúku og þurru undirlagi, 
góðri loftræstingu og stöðugu aðgengi að bæði fóðri og vatni.

Öll meðhöndlun nautgripa, hvort sem þau eru í stíueldi eða 
hjarðeldi, þarf að vera trygg og örugg, fyrir bæði menn og dýr. 
Aðstaðan þarf því að vera þannig að auðvelt sé að meðhöndla 
eða færa til gripi, ásamt því að vera óskaðleg mönnum og 
gripum. Ef aðstaðan er góð og ávallt eins, þekkja gripirnir 

umhverfi sitt og vita hvers má vænta við þær aðstæður. Óþarfa 
streita eða ótti getur verið skaðleg fyrir gripina og langvarandi 
neikvæð áhrif hefur slæm áhrif á vaxtargetu, heilsufar og 
frjósemi. Því er ávinningur í því að ganga ekki of nærri gripum 
í rekstri, meðhöndlun og daglegri umhirðu. Reynslan sýnir 
að gripir eru jafn mismunandi og þeir eru margir og stærsti 
hluti holdagripa ögrar manninum en fylgir þó ekki eftir með 
árás. Mikilvægt er því að gripahirðir þekki gripi sína og atferli 
þeirra almennt fyrir sitt eigið öryggi. Nautgripir geta valdið 
miklum skaða, sérstaklega á efri árum. Hættulegum gripum 
ætti ekki að halda í framleiðslu og ætti að skrá þessa gripi 
niður í skýrsluhald því slíka gripi ætti ekki að nota til kynbóta.

Nokkur öryggisatriði er vert að hafa í huga í hvert skipti 
sem umgengist er nautgripi, hvort sem um ræðir útihjarðir 
eða stíugripi. Þegar gripahirðir þarf að fara í griparými, eða 
umgangast stór og hættuleg dýr, er gott að annar fylgist með 
eða aðstoði. Verði óhapp, getur aðstoðamaður gripið inn í. 
Sími er líka öryggistæki sem alltaf ætti að hafa við hendina. 
Einnig ætti gripahirðir alltaf að hafa með sér áhald til varnar, 
t.d. sterkt prik, ef óhapp verður. Eitt stærsta öryggistækið er þó 
uppeldið. Mikilvægt er að ala gripi upp við mikla umgengni, 
snertingu og meðhöndlun. Þessi tamning ætti að byrja strax 
við fæðingu og halda áfram út æviskeiðið.

Innanhússeldi

Þauleldi
Þetta framleiðslukerfi er einnig kallað sterkt eldi. Þetta 
framleiðslukerfi byggir á því að keyrt er hratt á gripi, þar sem 
lögð er áhersla á prótein fyrri hluta og orku síðari hluta ævinnar, 
til að ná sem mestum vexti gripanna, þ.e. tilskilinni stærð og 
þyngd, á sem stystum tíma. Oftast er gripum í þauleldi slátrað 
undir 24 mánaða aldri hér á landi og fyrir vikið verður hratt 
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gegnumstreymi eldisgripa á búinu. Kosturinn við þauleldið er 
hið hraða gegnumstreymi gripa, sem skilar fleiri framleiddum 
kílóum framleiðslueiningarinnar á ári og þar með meiri tekjum. 
Það að koma 15-20% fleiri gripum í gegnum eininguna, getur 
skipt sköpum fyrir bóndann og afkomu búsins. Því hraðar sem 
gripirnir ná sem mestum þunga, um og yfir 350 kg, því fleiri 
góða gripi er hægt að senda árlega frá búinu. Hægt er að hafa 
yngri gripi í stærri hópum, en það er óhagstætt með eldri gripi. 
Sérstaklega þarf að varast að hafa naut, eldri en 150 daga gömul, 
í of litlu rými enda bitnar það á daglegum vexti og getur leitt 
til óþarfa slagsmála. Algeng og hagstæð hópastærð fyrir gripi 
eftir 10-12 mánaða aldur og fram að slátrun eru 5-8 gripir í 
stíu en fram að þeim aldri mætti hópurinn vera tvöfalt stærri. 
Þetta fer þó eftir því rými sem til staðar er en reglugerð segir til 
um leyfilegan fjölda gripa miðað við rými. Gott er að aðskilja 
Íslendinga frá blendingum út vaxtarskeiðið vegna mismunandi 
vaxtagetu gripa.

Létteldi
Þetta framleiðslukerfi byggir á því að gefið er viðhaldsfóður, 
til þess að mæta grunnþörfum grips. Á ákveðnum tímabilum 
er þó gefið meira fóður t.d. með meðalgóðu gróffóðri og 
stífu lokaeldi. Gripum er flestum slátrað um 24-30 mánaða 
gömlum, allt eftir fyrirkomulagi létteldisins og vaxtarhraða 
gripanna. Kosturinn við þetta kerfi er að fóðurkostnaður er 
ekki eins mikill og í þauleldinu. Ókosturinn er að þetta eldi 
getur valdið því að færri gripir fara í gegnum eininguna á 
hverju ári og minnkað tekjur bóndans töluvert. Mikilvægt er 
að fóðrið sé af góðum gæðum, þegar kálfar fara af mjólk, því 
annars getur komið bakslag í vöxt þeirra og valdið þar með 
óþarfa aukakostnaði. Þá eru gripir í þessu framleiðslukerfi 
lengur að ná tilskilinni þyngd og heildarfóðurkostnaður 
meiri. Þetta veldur því líka að á þeim tíma sem vaxtarhraðinn 
er sem mestur er ekki verið að nýta hann til fulls.

Mynd 6. Galloway-Limósín blendingur í stíueldi. Ljósm.: Linda 
Margrét Gunnarsdóttir.
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Dæmi um innanhússeldi

DÆMI 3.

Framleiðsla í innanhússeldi er oft byggð á aðkeyptum 
kálfum, oftast frá kúabúum og í þessu dæmi er um stíueldi 
að ræða þar sem stundað er þauleldi. Best er að setja 
upp framleiðsluna þannig að hún byggi á samningi milli 
kjötframleiðanda og mjólkurframleiðanda varðandi kaup 
nautkálfa af viðkomandi kúabúi. Með þessu er tryggð 
forsenda fyrir kjötframleiðandann út frá ákveðnum grunni. 
Mikilvægt er að skoða hvort keyptur gripur standist þær 
kröfur sem kjötframleiðandinn setur sér svo hann nái 
markmiðum sínum varðandi vöxt og eldi gripsins. Ef 
kálfurinn er lítill og jafnvel veikur, er óvíst hvort hagur 
bóndans sé nægur. Meiri líkur eru á að slíkur gripur verði 
seinni af stað, með minni vöxt og lengur að ná tilskildum 
sláturþunga, en kálfur sem er hraustur og vel á sig kominn 
við kaup. Aðlögun að nýjum híbýlum er misjöfn milli kálfa. 
Veiklulegur kálfur getur haft meiri neikvæð áhrif en jákvæð 
fyrir kjötframleiðandann. Varðandi eldið er hægt að fara tvær 
leiðir. Annars vegar að slátra í tveimur hollum á ári, við 18-24 
mánaða aldur, og fá því kálfa tvisvar inn í framleiðsluferlið 
á ári hverju. Hins vegar að slátra á 2-3 mánaða fresti til að 
losa um í húsunum og taka inn kálfa jafnt og þétt í staðinn. 
Seinni leiðin miðar að færri gripum í hverju holli en ávallt 
með gripi á hverju vaxtarskeiði, meðan fyrri leiðin miðar 
að færri vaxtarskeiðum á ákveðnum tíma. Dæmi er um að 
þeir sem eru ekki með mjólkurfóstrur eða fósturmóður, 
velji fyrri leiðina til þess að þurfa síður að handgefa kálfum 
mjólk allt árið. Þar er frekar reynt að miða við ákveðið 
mjólkurkálfatímabil í framleiðsluforminu.

Aðbúnaður 
Við kjötframleiðslu, samhliða mjólkurframleiðslu, er stíueldi 
algengasta formið. Hægt er að hafa hálmstíur, stíur með 
steyptum bitum með eða án legupalla eða -bása. Steypta bita 
ætti alltaf að mýkja en mjúkt undirlag hefur góð áhrif á legu og 
vellíðan gripanna, sem aftur hefur bein áhrif á vöxt og þroska. 
Þetta má t.d. gera með svokölluðu velferðargólfi, þar sem 
mjúkt gúmmí er sett ofan á bitanna. Passa þarf að vera með 
bita- og rifubreidd á gólfinu sem passar við stærð gripanna 
í viðkomandi stíu, til að tryggja fótaheilbrigði, stöðuleika og 
hreinleika gripanna.
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Mynd 7. Velferðargólf. Gripir sem teygja úr leggjum og liggja jafnvel 
með hausinn út af líður mjög vel. Ljósm.: Linda Margrét Gunnarsd.
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Til eru margs konar innréttingar fyrir nautgripi en fyrst og 
fremst þarf að huga að því hvaða tilgangi innréttingin á að 
þjóna, s.s. við tilfærslu gripa (hlið) eða fóðrun, sem milligerði 
milli gripa o.þ.h. Þá þarf einnig að skoða hvort innréttingin sé 
í viðeigandi stærð og gerð miðað við aldur og stærð gripanna 
sem hún á að þjóna. Rangar stærðir á átgrindum hafa áhrif 
á vaxtarhraða gripanna en ef grindin er of lítil eða rangt sett 
upp getur hún haft heftandi áhrif á át.

Fóður- og brynningarbúnaður á að vera þannig settur upp að 
hættu á mengun sé haldið í lágmarki. Vatn og aðgengi að vatni 
er nautum í vexti afar mikilvægt og þarf drykkjaraðstaðan því 
að vera góð. Um 380 kg naut á fæti drekkur um 18 lítra á dag 
og því þarf að tryggja nægjanlegt vatnsmagn og vatnsrennsli, 
með heppilegum búnaði. Nautgripir ættu alltaf að hafa val 
um tvo eða fleiri mismunandi drykkjarstaði á hverjum tíma. 
Þá þarf að huga að reglulegum þrifum og viðhaldi svo t.d. að 
bakteríu- og sveppagróður þrífist ekki.

Skýrar viðmiðunarreglur eru til um aðbúnað nautgripa og 
eru þau viðmið sett sem lágmarkskröfur, þ.e. aðbúnaðurinn 
og aðstaðan má ekki vera verri en það sem reglugerðin segir 
til um. Það er því mikilvægt að muna að kröfur í reglugerð 
eru ekki viðmið sem á að nota við byggingu á gripahúsum. 
Með stærri stíum eykst velferð gripanna og þ.a.l. vaxtarhraði 
og heilbrigði.

Umráðasvæði gripa á alltaf að vera hreint og gripirnir einnig 
og innnréttingar eiga að vera þannig gerðar að gripirnir 
geti athafnað sig óhindrað við eðlilegt atferli. Þá á aldrei að 
hafa gripi saman í stíu sem ekki eru í sama þyngdar- eða 
stærðarflokki. Ef það gerist geta afleiðingarnar verið mjög 
neikvæðar og minni gripirnir geta vanfóðrast, vanþrifist, lent 
í einelti og jafnvel drepist.

Gott er að halda sömu gripum saman út allt eldisferlið, 
til þess að minnka streituálag vegna virðingarröðunar 
gripanna. Þó þarf að breyta hópasamsetningunni ef verulegur 
stærðarmunur verður á gripum og flokka gripina frekar eftir 
stærð en aldri, jafnvel þó svo að samneyti gripa á svipuðum 
aldri sé æskilegt þá vegur hitt þyngra. Til þess að stýra 
þessum þætti í búskapnum er best að styðjast við þunga- og 
stærðarmælingar auk þess að notast við mat á holdum og 
holdastigun. Skipulag fjóssins þarf að miða að því að auðvelt 
sé að vigta alla aldurshópa, holdameta eða meðhöndla.

17.4. Gæðaflokkun kjöts
Á Íslandi er svokallað EUROP-kjötmat nautgripa notað og 
var það tekið í notkun 1. júlí árið 2017. EUROP-kjötmatið er 
mjög nákvæm flokkun á kjöti og mun ítarlegri en það kjötmat 
sem var í gildi á Íslandi allt frá árinu 1994. EUROP-matið er 
15 flokka kerfi, annars vegar flokkun í holdfyllingu, hins vegar 
í fitu og eru skrokkar af öllum nautgripum eldri en þriggja 
mánaða metnir á sama hátt samkvæmt EUROP-kjötmatinu, 
óháð aldri og kyni.

Grunnflokkar
Nautgripum er skipt í eftirfarandi grunnflokka eftir aldri og 
kynferði:

UK - Ungkálfakjöt - Yngri en þriggja mánaða
AK - Alikálfakjöt - Þriggja mánaða að tólf mánaða
UN - Ungneytakjöt - 12-30 mánaða (naut, uxar, kvígur 
sem ekki hafa borið)
N - Bolakjöt - Naut og uxar eldri en 30 mánaða
KU - Ungkýr - 31-48 mánaða og kvígur sem hafa borið
K - Kýr - Eldri en 48 mánaða
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Holdfyllingarflokkar
Í EUROP-kjötmatskerfinu fær hver skrokkur einkunn fyrir 
holdfyllingu í formi bókstafs þar sem E er gefið fyrir mestu 
holdfyllinguna og P fyrir lökustu holdfyllinguna, sjá nánari 
lýsingu í töflu 5. Hver aðalflokkur skiptist síðan í þrjá 
undirflokka með plús og mínus (efri, miðju, neðri) eins og sjá 
má dæmi um á mynd 8.

Tafla 5. Holdfyllingarflokkar EUROP-kjötmatsins og lýsing 
þeirra.
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Stafur

E

Allar útlínur sérlega kúptar (Norsk 
mynd)

Læri: Afburða vöðvavöxtur, allar 
útlínur afar kúptar.
Hryggur: Mjög breiður og kúptur, 
alveg fram að bóg.
Bógur: Útlínur mjög kúptar.

Holdfylling 

Afburða  
góð

Stafur

U

Allar útlínur kúptar (Norsk mynd)

Læri: Sérlega góður vöðvavöxtur, allar 
útlínur kúptar.
Hryggur: Breiður og kúptur, alveg 
fram að bóg.
Bógur: Greinilega kúptur.

Holdfylling 

Sérlega 
góð

Stafur

R

Allar útlínur a.mk. beinar (Mynd: 
Óli Þór Hilmarsson)

Læri: Góður vöðvavöxtur, allar 
útlínur a.m.k. beinar.
Hryggur: Þykkur og vel fylltur, getur 
þynnst við bóg.
Bógur: Jafnfylltur, útlínur a.m.k. 
beinar.

Holdfylling 

Góð

Stafur

O

Útlínur nokkuð beinar eða lítillega 
íhvolfar (Mynd: Óli Þór Hilmarsson)
Læri: Nær beinar eða lítillega íhvolfar 
útlínur, allgóður vöðvaþroski.
Hryggur: Nær beinar eða lítillega 
íhvolfar útlínur, sæmilegur 
vöðvaþroski.
Bógur: Nær beinar eða lítillega 
íhvolfar útlínur, sæmilegur 
vöðvaþroski.

Holdfylling 

Allgóð eða 
sæmileg

Stafur

P

Allar útlínur íhvolfar eða mjög 
íhvolfar (Mynd: Óli Þór Hilmarsson)

Læri: Innfallin eða mjög innfallin, 
rýrir vöðvar.
Hryggur: Þunnur, innfallinn með 
útistandandi beinum.
Bógur: Flatur og með útistandandi 
beinum.

Holdfylling 

Rýr
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Stór hluti skrokka af íslenska mjólkurkúakyninu flokkast í 
holdfyllingarflokkana O og P en beldningar og holdakynin 
flokkast yfirleitt í betri holdfyllingarflokkana.

Mynd 8. Dæmi um undir-holdfyllingarflokka EUROP-kjötmatsins. 
Ljósm.: Óli Þór Hilmarsson.

O - O O +
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Fituflokkar
Í EUROP-kjötmatskerfinu fær hver skrokkur einkunn fyrir 
fyrir fitu og eru fituflokkarnir auðkenndir með tölustöfunum 
1 2 3 4 5 eftir aukinni fitu, sjá nánari lýsingu í töflu 6. Hver 
aðal fituflokkur skiptist einnig í þrjá undirflokka með plús og 
mínus (efri, miðju, neðri) líkt og með holdfyllingarflokkana 
eins og sjá má á mynd 9. 

Tafla 6. Fituflokkar EUROP-kjötmatsins og lýsing þeirra.

Flokkur

1

Utan á skrokk: Engin fita eða vart 
sjáanleg.
Innan á skrokk: Ekki sýnileg fita á 
milli rifbeina.
Mynd: Óli Þór Hilmarsson

Fita

Engin eða  
mjög lítil

Flokkur

2

Utan á skrokk: Þunnt fitulag þekur 
hluta skrokks nema helst á bógum 
og lærum.
Innan á skrokk: Kjöt sýnilegt á milli 
rifbeina.
Mynd: Óli Þór HilmarssonFita

Lítil

Flokkur

3

Utan á skrokk: Fitulag þekur mestan 
hluta skrokksins, kjöt þó sýnilegt á 
bógum og lærum.
Innan á skrokk: Kjöt enn sýnilegt á 
milli rifbeina.
Mynd: Óli Þór HilmarssonFita

Meðal

Flokkur

4

Utan á skrokk: Þykkt fitulag þekur 
næstum allan skrokkinn.
Innan á skrokk: Kjöt á milli rifbeina 
fitusprengt. Veruleg fitusöfnun í 
brjóstholi.
Norsk myndFita

Mikil

Flokkur

5

Utan á skrokk: Allur skrokkur 
þakinn mjög þykkri fituhulu.
Norsk mynd

Fita

Mjög mikil
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3 - 3 3 +

Mynd 9. Dæmi um undir-fituflokka EUROP-kjötmatsins. Ljósm.: Óli Þór Hilmarsson.
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17.5. Skráning og skýrsluhald gripa
Skýrsluhald, sem heldur utan um ræktunarstarfið og margs 
konar tölulegar upplýsingar tengdar einstaklingum, er afar 
mikilvægt fyrir bændur í nautakjötsframleiðslu. Með réttri 
og góðri skráningu á skýrsluhaldi gefur það bóndanum 
gott yfirlit og utanumhald með framleiðslu sinni auk 
þess sem það hjálpar til við að greina tækifærin og hvar 
mögulega megi bæta úr. Auk þess er skýrsluhaldið forsenda 
ýmissa stuðningsgreiðslna frá hinu opinbera. Núverandi 
skýrsluhaldskerfi fyrir bændur í nautakjötsframleiðslu er í 
gagnagrunni Huppu. Kerfið er að vísu fyrst og fremst hannað 
fyrir mjólkurframleiðslu, en þó eru þar nýtingarmöguleikar 
fyrir kjötframleiðendur. Hér er merking gripa mjög mikilvæg 
til að halda rekjanleika á gögnum og upplýsingum í samræmi 

við skýrsluhaldið. Til þess að gera vinnuna auðveldari er hægt 
að nota hjálparbúnað við gagnaöflunina fyrir skýrsluhaldið. 
Þannig má nota örmerki til að auðvelda aflestur gripanúmera, 
beiðslisgreini til að fylgjast með beiðsli og heilsu gripanna, 
handvog til að vigta nýfædda kálfa og stórgripavog til vigta 
aðra aldurshópa, svo eitthvað sé nefnt.

Ekki er um eiginlegt kynbótamat að ræða sem tengist 
hreinni kjötframleiðslu en með víðtækri skráningu 
bænda í nautakjötsframleiðslu skapast grunnur til slíks. 
Rætunarmarkmið fyrir nautakjötsframleiðslu í heild sinni 
ætti að vera að stefna að því að rækta bollanga og þéttvaxna 
gripi, með góða holdfyllingu, hóflegri fitu og léttum beinum. 
Stefna ætti að því að ákveðið hlutfall sláturgripa fari í 
holdafyllingarflokka E og U. Þá ætti að hámarka vaxtarhraða 
svo að æskilegum þunga sé náð á sem skemmstum tíma.Mynd 10. Ljósm.: Linda Margrét Gunnarsdóttir.

Mynd 11. Ljósm.: Linda Margrét Gunnarsdóttir.
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17.6. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Hvað er ólíkt með stíueldi og hjarðeldi?

 ➡ Hvaða mikilvægir þættir í fóðrun á nautum hefur færst í 
aukanna?

 ➡ Hvenær á lífsleiðinni er vaxtarhraði kálfa sem mestur?

 ➡ Hvaða þættir hafa áhrif á vaxtarhraða nauta?

 ➡ Hvað er sniðugt fyrir hjarðeldisbónda að skrá niður um 
hjörðina sína og af hverju?

 ➡ Af hvaða kynjum nýtist blendingsþróttur best?
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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 
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