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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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18.1. Inngangur
Í þessum kafla verður vikið að skýrsluhaldi og þeim þáttum 
sem lúta almennt að bústjórn, hvort heldur megináherslan er 
á framleiðslu mjólkur eða kjöts. Þetta er það umfangsmikið 
efni að ómögulegt er að því verði gerð tæmandi skil hér og 
því verður fyrst og fremst bent á þau meginatriði sem allir 
sem stunda slíkan rekstur hljóta að verða að velta fyrir sér á 
einn eða annan hátt. Bústjórn felst í því að samhæfa reynslu 
og þekkingu á aðstæðum sem eru mjög breytilegar frá einu 
búi til annars. Með það í huga er ljóst að ekki er hægt að 
gefa upp neinar almennar og algildar reglur, heldur verður 
hver og einn að samhæfa sína þekkingu þannig að úr verði 
árangursrík heild.

18.2. Bústjórn
Búrekstrarmarkmið hvers og eins geta verið breytileg á milli 
bænda en þó hlýtur markmið flestra að vera að geta með 
búrekstri sínum aflað nægra tekna til að sjá sér og sínum 
farborða. Margt fleira getur komið til eins og það að starfið 
veiti lífsfyllingu og ánægju og að viðkomandi sé sinn eigin 
herra. Hver svo sem markmiðin eru, þarf að vinna eftir 
einhverri áætlun. Áætlanir geta verið af mörgum toga, allt 
frá því að vera mjög óljósar og ótímasettar upp í það að 
vera hárnákvæmar með verkbókhaldi og dagsskipulagi. Til 
þess að áætlanir séu sem best úr garði gerðar þarf haldgóðar 
upplýsingar sem aðeins verður safnað með góðu og vel færðu 
skýrslu- og bókhaldi. Það eru samt ætíð hæfileikar bóndans 
til þess að framkvæma áætlanir, og bregðast við því sem frá 
víkur, sem ráða mestu um hver útkoman verður. Til þess að 
slík ákvarðanataka verði sem best þarf ævinlega að fylgjast 
mjög vel með rekstri búsins þannig að ákvarðanirnar byggi á 
bestu og nýjustu upplýsingum hverju sinni.

Lágmörkun kostnaðar hámarkar afkomuna
Framleiðsluaðstæður í mjólkurframleiðslu hérlendis hafa um 
nokkurra áratuga skeið verið þannig að það framleiðslumagn 
sem hver og einn bóndi getur framleitt fyrir fullt verð er 
fyrirfram ákveðið með framleiðslukvóta. Þetta setur mönnum 
þær skorður að ekki er hægt að deila föstum kostnaði, það er 
kostnaði sem fellur til óháð framleiðslumagni, á fleiri einingar 
með því að auka framleiðsluna. Rekstrarafkoman verður því 
öðru fremur einungis bætt með því að halda kostnaði við 
reksturinn í skefjum og auka þannig það sem eftir stendur 
til að greiða sjálfum sér laun. Rekstrarkostnaði er að öllu 
jöfnu í meginatriðum skipt í breytilegan kostnað og fastan 
kostnað. Í grófum dráttum má segja að breytilegur kostnaður 
nái til þeirra þátta sem mestu skipta í daglegum rekstri. 
Fastur kostnaður er hins vegar bundinn þáttum sem hafa 
breytingaráhrif á reksturinn og því þarf að meta og undirbúa 
allar aðstæður.

Stærstu breytilegu kostnaðarliðirnir við rekstur kúabús lúta 
að fóðuröflun, hvort heldur um ræðir aðkeypt kjarnfóður 
eða heimaaflað fóður en undir fóðuröflun falla áburðarkaup 
og rekstur búvéla. Annar breytilegur kostnaður sem eftir 
stendur er þá einkum aðkeypt þjónusta og þar vegur 
flutningskostnaður hvað þyngst, einkum mjólkurflutningar. 
Önnur aðkeypt þjónusta er meðal annars dýralæknakostnaður 
og sæðingagjöld. Nú eru mjólkurflutningar og sæðingar reknar 
á félagslegum grunni og þar reynir á að hinum félagslega þætti 
bústjórnarinnar sé sinnt, að bændur geri sitt til að fylgjast 
með því að rekstur samvinnu- og sameignarfélaga bænda sé í 
góðu horfi á hverjum tíma.

Góð fóðurnýting er lykilatriði
Ef litið er nánar á þessa stóru kostnaðarliði rekstursins sést 
fljótt að góð nýting t.d. kjarnfóðurs er lykilatriði í góðum 
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rekstri. Það er því ákaflega stór þáttur í rekstri hvers bús að 
fylgjast vel með fóðrun, fóðra vel og eins hagkvæmt og kostur 
er. Til þess að svo megi verða er vönduð fóðuráætlanagerð 
gulls ígildi og getur lækkað framleiðslukostnað sem og aukið 
verðgildi þeirrar vöru sem verið er að framleiða, í þessu 
tilviki mjólkur og kjöts. Sá kostnaður og tími sem lagður er 
í gerð fóðuráætlana skilar sér að öllu jöfnu margfaldur til 
baka. Með vandaðri og vel skipulagðri kjarnfóðurgjöf má 
halda efnahlutfalli mjólkur háu auk þess sem fóðrunarástand 
gripanna verður betra. Oft vill það brenna við að hámjólka 
kúm er gefið of lítið kjarnfóður þegar þær eru í hvað hæstri 
nyt, það er á fyrstu vikum mjaltaskeiðsins þegar kýrnar eru í 
neikvæðu orkujafnvægi. Þá eru einnig dæmi um að kjarnfóður 
sé gefið í of miklu magni á síðari hluta mjaltaskeiðsins þegar 
þess er síst þörf sem getur síðan leitt til ákveðinna vandkvæða 
síðar ef kýrnar eru of feitar við upphaf og í geldstöðu. Slíka 
sóun á kjarnfóðri má minnka til mikilla muna með góðri 
áætlanagerð og eftirfylgni með henni.

Heyskapur er búskapur
Annar stór kostnaðarliður við rekstur kúabúa er heimaöflun 
fóðurs, það er að segja heyskapurinn. Gróffóðuröflun skiptir 
gríðarlega miklu fyrir afkomu búsins, en tryggja þarf bæði 
nægjanlegt magn fóðurs sem og gæði þess. Þar þarf að beita 
þekkingu á fjölmörgum sviðum svo vel takist til og það er margt 
sem bendir til þess að góður árangur við fóðuröflunina skapi 
meiri afkomumun en aðrir þættir í rekstrinum. Til eru gamlar 
athuganir sem sýndu að fyrir hverja 0,1 fóðureiningu sem 
heygæðum hrakaði að jafnaði, þurfti að auka kjarnfóðurgjöf 
um 280 kg á árskú til að halda sömu afurðum. Margt bendir til 
þetta sé síst minna í dag með aukinni afurðagetu kúnna. Stærsti 
einstaki kostnaðarliðurinn við gróffóðuröflun er áburður og 
því skiptir höfuðmáli að nýta hann sem allra best. Í því skyni 
er vönduð áburðaráætlanagerð ómissandi þar sem tekið er 

tillit til ræktunarástands túnanna og þess búfjáráburðar sem 
fellur til á hverju búi. Góð nýting búfjáráburðar getur sparað 
umtalsverðan tilbúinn áburð. Það er einnig um að gera að láta 
efnagreina búfjáráburð auk þess að taka hey- og jarðvegssýni. 
Allt eru það mikilvægir hlekkir í góðri bústjórn.

Vönduð beitarstjórn eykur hagkvæmni
Verðlagning mjólkur hérlendis er með þeim hætti að væri 
framleiðslan jöfn yfir allt árið væri enginn munur á verði. Hins 
vegar er framleiðsla minni yfir sumarmánuðina en á veturna 
og því er sumarmjólk öllu verðmeiri en vetrarmjólk. Þá er það 
svo að á sumrin er að öllu jöfnu ódýrara að framleiða mjólk 
þar sem kýrnar sækja sér sjálfar fóður með beit. Með góðri beit 
og skipulegri nýtingu hennar skapast því tækifæri til að lækka 
framleiðslukostnað og fá hærra verð fyrir afurðirnar. Þetta 
verður hver og einn bóndi að vega og meta eftir aðstæðum 
á búinu hverju sinni. Hins vegar er þetta prýðisgott dæmi 
um hve miklu skiptir að sinna bústjórn og áætlanagerð til 
þess að nýta þau tækifæri sem ytri aðstæður kunna að skapa. 
Framleiðsla sumarmjólkur með góðum árangri útheimtir hins 
vegar góða beitarstjórn, nokkuð sem sinna þarf vel ekki síður 
en fóðrun kúnna yfir vetrartímann. Góð beitarstjórn næst 
hins vegar tæpast nema með vandaðri áætlanagerð þar sem 
ræktunar- og áburðaráætlanir eru veigamiklir grunnþættir.

Endurnýjun gripa er kostnaður
Einn þeirra kostnaðarþátta sem bændur hér á landi hafa lítið 
horft til er endurnýjunarkostnaður bústofnsins. Endurnýjun 
er íþyngjandi kostnaðarþáttur í mjólkurframleiðslunni eins 
og erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á. Það skiptir því máli 
að gera sér grein fyrir hvenær hagkvæmast er að endurnýja 
stofninn. Ásetning kvígukálfa á því að skipuleggja með tilliti 
til þess að ætíð séu til gripir sem koma til framleiðslu þegar 
þörf er á. Förgun á kúm þarf á sama hátt að skoða með tilliti til 
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þeirra tekna sem þær skila á hverjum tíma og þess kostnaðar 
sem fellur til við fóðrun þeirra og umhirðu. Þar vegur 
heilbrigði þeirra þungt. Hérlendis hafa bændur stundað það 
um árabil að setja á allar kvígur, en margt bendir til að þess sé 
í raun ekki þörf og oft á tíðum sé eldri kúm fargað of ungum 
til þess að rýma fyrir fyrsta kálfs kvígum. Þá vill oft gleymast 
að oftar en ekki skila fullorðnar kýr meiri afurðum en fyrsta 
kálfs kvígur og að mjólkurkýr eru hagkvæmastar á fjórða til 
sjötta mjaltaskeiði haldi þær heilsu. Þarna reynir, eins og í 
flestu öðru, á hæfileika hvers og eins bónda við áætlanagerð 
og bústjórn. Annar þáttur er lýtur að endurnýjun kúnna og 
uppeldi kvígnanna er aldur þeirra við fyrsta burð. Meðalaldur 
íslenskra kúa við fyrsta burð er 27-28 mánuðir en nýlegar 
rannsóknir sýna að mest æviframlegð næst með því að láta 
þær bera 22-24 mánaða. Þarna eru ónýtt tækifæri til lækkunar 
á kostnaði við framleiðsluna en með góðri bústjórn, fóðrun 
og eftirliti með frjósemi gripanna á að vera hægur vandi að 
lækka aldur við fyrsta burð.

Framleiðsla nautakjöts
Við framleiðslu nautakjöts ráða aðeins aðrir rekstrarþættir 
en við framleiðslu mjólkur. Segja má að framleiðsla nautkjöts 
geti verið með tvennum hætti; annars vegar sem hliðarafurð 
mjólkurframleiðslunnar og hins vegar sem sérhæfð 
nautakjötsframleiðsla. Sérhæfða nautakjötsframleiðslu má 
svo aftur flokka í tvennt þar sem um er að ræða framleiðslu 
sem byggir á eldi aðkeyptra kálfa á annan veginn og 
hinn veginn framleiðslu með holdakúm. Hér á landi er 
töluvert um eldi nauta til kjötframleiðslu til hliðar við 
mjólkurframleiðslu, það er að þeir nautkálfar sem fæðast 
eru aldir samhliða framleiðslu á mjólk. Slíkur rekstur getur 
verið hagkvæmur og alla jafnan áhættuminni en sérhæfður 
rekstur. Framleiðslukostnaður, til dæmis gróffóðurs, deilist 
þá bæði á mjólkur- og kjötframleiðsluna. Hins vegar má eldi 

nautkálfa á kúabúi aldrei verða það umfangsmikið að gengið 
sé á aðstöðurými kvígna í uppeldi.

Sérhæfð nautakjötsframleiðsla
Kostir sérhæfðrar nautakjötsframleiðslu felast ekki hvað síst 
í nýtingu bygginga og allt öðrum kröfum hvað vinnuframlag 
varðar, en þar sem saman fer mjólkur- og kjötframleiðsla. Eigi 
að byggja framleiðsluna á aðkeyptum kálfum þarf að vera 
tryggt aðgengi að þeim gripum. Framleiðsla með holdakúm er 
í eðli sínu dýrari, því þá bætist fóðrunarkostnaður kúnna við. 
Hins vegar liggja möguleikarnir í mun meiri vexti gripanna 
sem ganga þá undir móður sinni fyrstu mánuðina auk þess 
sem þá skapast möguleikar á að nota holdagripi sem vaxa 
örar og hafa meiri kjötgæði en gripir af íslenska kúakyninu. 
Holdagripum er því hægt að koma í sláturstærð fyrr en 
ella og þar með auka hagkvæmni framleiðslunnar. Í dag er 
verðlag á nautakjöti með þeim hætti að sérhæfð framleiðsla 
getur vart talist hagkvæm nema að notuð séu holdakyn 
til hennar. Hér á landi stendur bændum til boða sæði úr 
Aberdeen Angus, Galloway og Limousine gripum. Aberdeen 
Angus kynið hlýtur að teljast mjög vænlegur kostur en kynið 
er rómað fyrir kjötgæði auk þess sem það nýtir beit vel og 
mæðurnar skapgóðar. Þá er innflutningur á nýju Aberdeen 
Angus erfðaefni frá Noregi nú árlegur, sem tryggir að um 
verulegar og stöðugar erfðaframfarir er að ræða. Þannig sýna 
þessir gripir allt aðra vaxtargetu en allt annað sem íslenskum 
nautakjötsframleiðendum stendur til boða.

Annar valkostur til þess að auka kjötgæði er að gelda 
nautpeninginn og ala uxa til slátrunar. Hafa verður í huga 
að við það minnkar vaxtarhraði gripanna en auðveldra er að 
fitunarfóðra uxa en graðneyti og því verður kjötið meyrara 
og betra en ella. Þarna verður þó að vega og meta ávinning á 
móti kostnaði.

18 BÚSTJÓRN OG SKÝRSLUHALD
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Fóðurgæði og réttur aldur við slátrun skipta mestu máli
Eins og við mjólkurframleiðslu byggir árangur í framleiðslu 
nautakjöts á fóðrun og fóðurgæðum. Þar gilda því sömu 
lögmál, en fóðrun gripanna þarf að haga með tilliti til þess 
hvaða þunga þeir eiga að ná og á hvaða aldri þeir eiga að 
koma til slátrunar. Á mynd 2 má sjá dæmi um hvernig 
rekstrarafkoma við framleiðslu á nautakjöti breytist með 
breytilegum slátrunaraldri. Þarna sést glöggt að kostnaðurinn 
við kálfinn sjálfan fer lækkandi eftir því sem gripurinn er 

gerður eldri. Fóðrunarkostnaður fer hins vegar vaxandi með 
auknum þunga og aldri því þá fer meira fóður til viðhalds. 
Verulegur hluti þess fjármagns sem lagt er í reksturinn er 
bundinn í gripunum sjálfum og fæst því ekki til baka fyrr en 
við slátrun þeirra. Þannig eykst fjármagnskostnaður með aldri 
gripanna. Á ákveðnum tímapunkti í aldri og þyngd gripsins 
kemur að því að auknum fóðrunar- og fjármagnskostnaði 
verður ekki náð með daglegri þungaaukningu þannig að 
framlegð fer því lækkandi. Þar kemur til kasta bóndans við að 

Mynd 1. Angus-kvígur í ræktunarkjarna NautÍs á Stóra-Ármóti (Ljósmynd: Halla Eygló Sveinsdóttir).
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vega og meta hvenær hagkvæmast er að slátra gripnum miðað 
við vaxtarhraða og kostnað á hverjum tíma. Það má hins vegar 
draga þá ályktun að í stórum dráttum er lykilatriði fyrir arðsemi 
nautakjötsframleiðslunnar að ná sem mestum daglegum vexti 
þannig að gripirnir verði ekki of gamlir við slátrun.

18.3. Vinnuhagræðing og skipulag
Vinnuhagræðing, betri nýting aðfanga og skilvirkari rekstur er 
verkefni sem allir sem reka fyrirtæki standa frami fyrir daglega. 
Tölur úr búreikningum sýna svo ekki verður um villst að hægt 
er að bæta afkomuna talsvert með betri rekstri búsins. Það er 
því mikilvægt að leggja sérstaka áherslu á að skoða allar færar 
leiðir í því skyni. Í nágrannalöndum okkar hafa menn í auknum 
mæli innleitt svokölluð skilvirknikerfi eða bústjórnarkerfi inn í 
vinnu við landbúnað, í því skyni að ná betur utan um verkferla 
og daglega vinnu á búunum til að hámarka nýtingu á aðföngum 
og vinnuafli við verðmætasköpun á búinu.

Síðustu ár hafa búin hér á landi stækkað og þau orðið 
tæknivæddari. Með stærri framleiðslueiningum og breyttum 
búskaparháttum fjölgar þeim sem koma að vinnu á búinu 
annað hvort sem fastir starfsmenn eða verktakar í ákveðin 
verkefni. Góð verkstjórn og verkefnastjórnun er því orðin 
mjög mikilvægur þáttur í rekstrinum.

Straumlínustjórnun
Straumlínustjórnun eða „LEAN management“ er vel þekkt 
um allan heim í stjórnun en hún á rætur að rekja til Toyota 
verksmiðjanna í Japan. Aðferðafræðin hefur verið aðlöguð að 
búrekstri og notuð með góðum árangri m.a. í Danmörku. Í 
grundvallaratriðum snýst straumlínustjórnun um að draga 
úr sóun í framleiðsluferlunum. LEAN þýðir „tálgað“ eða 
„magurt“ og því er markmiðið að skapa meiri verðmæti með 
minni aðföngum, eða að framleiðnin sé aukin með meiri 
skilvirkni.

Meðal grundvallaratriða í straumlínustjórnun er að 
öðlast skilning á virðiskeðju búsins, að búa til gott flæði 
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Mynd 3. LEAN straumlínustjórnun snýst um að draga úr sóun.

Mynd 2. Dæmi um stærstu kostnaðarliði við framleiðslu nautakjöts. 
Á ákveðnum tímapunkti og við ákveðinn þunga er framlegð 
hámörkuð en fer svo minnkandi verði gripir of gamlir.
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í vinnuna og að stöðugt sé unnið að því að bæta verkferla. 
Straumlínustjórnun er ekki einsskiptisaðgerð heldur snýst 
um að koma upp vinnumenningu á búinu þar sem stöðugt 
er leitast við að finna skilvirkari og skynsamari leiðir við 
framkvæmd vinnunnar.

Hvernig er unnið með straumlínustjórnun
Hugmyndafræði straumlínustjórnunar er sú að framleiðsla 
eigi að taka mið af eftirspurn þannig að aðeins sé verið 
að framleiða það sem viðskiptavinurinn vill kaupa. Hér 
er ekki eingöngu verið að tala um framleiðslu á mjólk 
eða kjöti fyrir neytendur heldur þarf að skilgreina innan 
framleiðslueiningarinnar/búsins hverjir eru framleiðendur 
og hverjir eru viðskiptavinir í hinum ýmsu ferlum á búinu.

Einfalt og skýrt dæmi er til dæmis að tún og akrar eru 
framleiðendur að fóðri fyrir þá gripi sem eru á búinu. 
Gripirnir eru viðskiptavinirnir og af túnum og ökrum þarf 
að koma fóður af réttu magni og réttum gæðum fyrir gripina. 
Of mikil framleiðsla á heyi, sem ekki eru not fyrir á búinu og 
hugsanlega er ekki hægt að selja fyrir ásættanlegt verð, er því 
sóun samkvæmt skilgreiningu straumlínustjórnunar.

Með þessari aðferðafræði hefur verið hægt að sækja mikla 
hagræðingu í rekstur búa og það má sjá það fyrir sér að 
hægt sé að nýta hana hvort heldur sem er hvað varðar 
einstaka lykilþætti í framleiðsluferlinu eða heildstætt í öllum 
búrekstrinum.

18.4. Skýrsluhald
Veigamesti einstaki þáttur kynbótastarfs í nautgriparækt er 
skýrsluhald. Fullyrða má að kynbætur íslenskra nautgripa 
hafi ekki hafist hérlendis að ráði fyrr en í upphafi tuttugustu 

aldar. Þá var Guðjón Guðmundsson ráðinn sem fyrsti 
búfjárræktarráðunautur Búnaðarfélags Íslands en honum 
var ljóst að til þess að hægt væri að stunda kynbætur þyrfti 
að koma á skipulegri upplýsinga- og gagnasöfnun, bæði 
um ætterni gripa sem og eiginleika þeirra. Fyrirmyndina 
hvað þetta varðar þekkti hann frá Danmörku þar sem fyrstu 
nautgriparæktar- eða skýrsluhaldsfélögin voru stofnuð 1895. 
Það var fyrsta starfsemin á þeim grunni í heiminum og 
það hlýtur að teljast merkilegt að á innan við áratug síðar 
hófst skipuleg starfsemi á þeim vettvangi hérlendis. Guðjón 
stóð því umsvifalaust að stofnun nautgriparæktarfélaga 
hér á landi en þau hafa lengst af verið undirstaða skipulags 
ræktunarstarfs líkt og í öðrum löndum. Árið 1903 voru fyrstu 
nautgriparæktarfélögin stofnuð en það eru Nrf. Hrunamanna 
og Nrf. Dyrhólahrepps en ári síðar var Nrf. Svarfdæla stofnað.

Markmið starfseminnar voru strax frá upphafi mjög skýr en 
í 1. grein að fyrirmyndum fyrir nautgriparæktarfélög stendur 
að tilgangur þeirra sé að bæta kúakynið þannig „að það með 
sem minnstu fóðri gefi sem mesta og besta mjólk, sé hraust og 
samkynja að útliti og eiginleikum með fast arfgengi.“ Hlutverk 
félaganna var í upphafi tvíþætt að mestu. Annars vegar að 
koma á skipulegri skráningu á afurðum og ætterni gripanna 
og hins vegar að annast sameiginlegt nautahald.

Þróun skýrsluhaldsins
Til að byrja með störfuðu eftirlitsmenn hjá nautgriparæktar-
félögunum sem ferðuðust meðal bænda, fylgdust með 
afurðamælingum, leiðbeindu um skráningar, framkvæmdu 
fitumælingar á mjólk og önnuðust síðan úrvinnslu skýrslnanna. 
Fyrir eftirlitsmenn félaganna voru haldin námskeið sem urðu 
alls 28 talsins en hið síðasta þeirra fór fram árið 1938. Á þessum 
tíma var miðað við að mælingar á afurðum væru framkvæmdar 
vikulega.
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Nautgriparæktarfélögunum fjölgaði jafnt og þétt allt fram til 
síðari heimsstyrjaldarinnar. Flest urðu þau ríflega 100 talsins 
og bú sem héldu skýrslur talsvert á þriðja þúsund þegar mest 
lét. Þau voru flest lítil í samanburði við það sem síðar varð og 
gerist og gengur í dag, kúafjöldi á hverju búi var að jafnaði 
innan við fimm kýr. Við þær samfélagsbreytingar sem urðu á 
heimsstyrjaldarárunum, er fólksflótti varð úr sveitum landsins, 
varð verulegur samdráttur í skýrsluhaldi víða á landinu og 
svo fór að um miðja öldina féll skýrsluhald niður í sumum 
héruðum. Á þessu tímabili urðu einnig aðrar umfangsmiklar 
breytingar á framkvæmd skýrsluhaldsins. Fitumælingar 
á mjólk færðust í auknum mæli til mjólkurbúanna og 
búnaðarsamböndin fóru að ráða til sín starfsmenn, ráðunauta, 
sem sinntu í síauknum mæli úrvinnslu skýrsluhaldsins. Störf 
eftirlitsmanna nautgriparæktarfélaganna lögðust því smám 
saman af.

Árið 1974 varð svo það sem kalla má byltingu í framkvæmd 
skýrsluhaldsins þegar farið var að vinna skýrslurnar í tölvu. Öll 
úrvinnsla þeirra fluttist þá á einn stað, það er til Búnaðarfélags 
Íslands. Með þessari breytingu var afurðamælingum fækkað 
í tvær í hverjum mánuði og á níunda áratugnum var þeim 
síðan fækkað í mánaðarlegar mælingar.

Árið 1982 varð veigamikil breyting á framkvæmd þessarar 
starfsemi þegar Rannsóknastofa mjólkuriðnaðarins var sett á 
stofn af mjólkurbúum landsins en þá fluttust efnamælingar á 
mjólk allar á einn stað. Við það komst á fullkomið samræmi 
í fitumælingum auk þess sem farið var að mæla bæði 
próteinhlutfall mjólkurinnar og frumutölu.

Árið 2008 var svo tekinn í notkun nýr gagnagrunnur 
í nautgriparækt sem hlaut nafnið Huppa til heiðurs 
ættmóðurinni miklu, Huppu 12 frá Kluftum. Sú breyting 

færði skýrsluhaldið í auknum mæli til bænda sjálfra sem 
gátu þá skráð mælingar beint á veraldarvefnum í stað þess að 
mælingum var áður skilað á pappír. Samhliða varð allt uppgjör 
og úrvinnsla að meira eða minna leyti með sjálfvirkum hætti. 
Á árinu 2015 varð síðan mögulegt að lesa mælingar rafrænt 
inn í Huppu og nú, árið 2021 er unnið að beintengingu 
Huppu við rafræn gögn mjaltakerfa og -þjóna. Þannig verða 
rauntímamælingar veruleikinn í framtíðinni.

Gagnagrunnurinn Huppa
Nautgriparæktarkerfið Huppa er í raun gríðarmikill gagna-
grunnur sem hefur ekki einungis það hlutverk að taka við 
mælingum úr einstökum kúm. Inn í grunninn eru einnig 
lesnar eða skráðar ýmsar aðrar upplýsingar sem nýtast 
kynbótastarfinu og geta hjálpað bændum við sína daglegu 
bústjórn, sjá mynd 4. Þannig eru t.d. lesnar inn upplýsingar 
um efnamælingar frá Rannsóknastofu mjólkuriðnaðarins og 
sláturupplýsingar frá sláturhúsum. Meðal skráninga má nefna 
skráningar frjótækna á sæðingum, kúaskoðanir ráðunauta og 
töku sæðis á Nautastöðinni á Hesti.

Gagnasöfnun er lykilatriði
Nautgriparækt eins og hún er og hefur verið stunduð 
undanfarna áratugi byggir á fjölþættu ræktunarmarkmiði. 
Til þess að hún beri árangur er mikil og öflug gagnasöfnun 
lykilatriði þ.e. gagnasöfnun sem nær ekki bara til ætternis og/
eða afurða gripanna. Í þessu skyni heldur Huppa utan um 
þau gögn sem safnað er og skilar af sér ýmsum tölulegum 
upplýsingum um bæði einstaka gripi, afkvæmahópa og 
lykilupplýsingar fyrir hvert og eitt bú. Þessar upplýsingar 
eru nýttar í þágu ræktunarstarfsins sem og til daglegrar 
ákvarðanatöku bænda í sínum rekstri svo eitthvað sé nefnt.
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Notkun skýrsluhalds við bústjórn
Hér á eftir fara nokkur dæmi um hvernig nýta má skýrsluhaldið 
til bústjórnar, daglegrar ákvarðanatöku og betri reksturs búsins.

Afurðir
Rekstrarafkoma hvers kúabús hlýtur að fara mjög eftir því 
hvað kýrnar gefa af sér og hverju er til kostað. Til þess að 
lækka fastan kostnað á hverja framleidda einingu er sjálfsagt 
að reyna af fremsta megni að láta kýrnar mjólka sem mest. 
Í því sambandi verður þó einnig að taka tillit til breytilegs 
kostnaðar þannig að hver lítri í framleiðsluaukningu kosti ekki 
meira en sem fyrir hann fæst. Til þess að ná því markmiði að 

láta kýrnar mjólka sem mest þarf að sjálfsögðu að fylgjast með 
því hvað hver og ein kýr mjólkar. Með nútíma tækni er þetta 
harla auðvelt þar sem nythæð er mæld á sjálfvirkan hátt við 
hverjar mjaltir, en ef slíkur tæknibúnaður er ekki til staðar þarf 
að mæla reglubundið úr kúnum. Þannig er hægt að fylgjast 
með hvað hver og ein kýr mjólkar t.d. á hverju mjaltaskeiði 
eða ársgrundvelli. Nyt kúnna ræður síðan miklu um hvaða 
kýr eru látnar bera aftur og hverjar eru endurnýjaðar, auk þess 
sem nythæð er algjör grunnforsenda þess hvernig haga skal 
fóðrun gripanna.

Mynd 4. Gagnagrunnurinn Huppa tekur við gögnum/skráningum úr ýmsum áttum.
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Að sjálfsögðu þarf einnig að fylgjast með gæðum mjólkurinnar 
og nota þær mælingar sem gerðar eru á bæði innleggsmjólk 
og mjólk úr einstökum kúm til þess að bregðast við fari gæðin 
á verri veg.

Mjólkurnýting
Eitt af því sem bændur ættu að huga að í mun meira mæli er 
mjólkurnýting búsins. Með mjólkurnýtingu er átt við hversu 
hátt hlutfall af framleiddri mjólk skilar sér í afurðastöð og 
skapar þar með tekjur fyrir búreksturinn. Hér er mikilvægt að 
gera sér grein fyrir að það er jafndýrt að framleiða þá mjólk 
sem ekki fer í afurðastöð og þá sem lögð er inn. Það er því 
liður í góðri bústjórn að fylgjast með nýtingu mjólkurinnar. 
Lækki nýtingin þarf að gera sér grein fyrir ástæðum þess 
og bregðast við á viðeigandi hátt. Mjólkurnýting er tengd 
bústærð og framleiðsluháttum. Þannig er t.d. eðlilegt að 
mjólkurnýting sé minni þar sem allir kálfar, bæði naut og 
kvígur, eru settir á. Eðlilegt er að mjólkurnýting liggi á bilinu 
95-96%, meiri á stærri búum en ef til vill eitthvað minni á 
búum undir meðalstærð.

Fóðrun og fóðurnýting
Menn ná tæplega góðum tökum a rekstri kúabús sé fóðrun 
og fóðurnýting ekki í lagi. Fóðrun kúnna er langsamlega 
mikilvægasti einstaki liðurinn til þess að hægt sé að afla 
tekna. Eins og áður var minnst á er þetta einnig stærsti 
kostnaðarliðurinn í rekstrinum og því er gríðarlega mikilvægt 
að fóðrið sé nýtt sem allra best. Með því er átt við að fyrir 
hvert kg fóðurs fáist sem flestir lítrar mjólkur eða kg kjöts.

Frjósemi
Framleiðsla mjólkur og kjöts verður tæplega stunduð til 
langframa, með góðum árangri, ef ekki er hugað að frjósemi 
kúnna. Til þess að slíkt megi verða þarf mikla árvekni 
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og stöðugt eftirlit og eftirfylgni. Góðu heilli eru til ýmis 
hjálpartæki sem aðstoðað geta við beiðslisgreiningu og eftirlit 
með þessum þætti. Það er jafnframt mikilvægt að skoða tölur 
um frjósemina og túlka þær rétt þannig að hægt sé að bregðast 
við á réttan hátt, til dæmis með því að leita ráðgjafar. Ef horft er 
til þess að ein af algengari ástæðum förgunar kúa er ófrjósemi 
má vera ljóst að góð frjósemi skiptir öllu fyrir rekstrarafkomu 

Mynd 5. Snemma beygist krókurinn, spáð í framleiðslu komandi 
mánaða. Ljósm.: Anne B. Hansen.
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búsins. Eitt þeirra tækja sem nota má til aðstoðar við að 
gera sér grein fyrir stöðu búsins er frjósemisskýrsla búsins í 
Huppu. Þar er að finna lykilstærð eins og FS-tölu sem miða 
ætti við að sé 50 eða hærri. Gildi neðan við 50 kalla á aðgerðir 
sem geta verið af ýmsum toga.

Gæði einstakra kúa
Það er sjálfsagt að nota skýrsluhald til þess að vega og meta 
gæði einstakra kúa. Gæði gripa geta legið í mikilli afurðagetu, 
mjólkurmagni og háum efnahlutföllum, góðri frjósemi og 
góðum mjöltum svo dæmi séu tekin. Þannig getur kýr sem er 
frjósöm verið hagkvæmari en kýr sem mjólkar meira. Á sama 
hátt geta kýr sem mjólkast hratt og vel verið hagkvæmari en þær 
sem mjólka meira vegna þess að þær spara vinnu og bæta nýtingu 
framleiðslutækja. Þessa þætti þarf að vega og meta í hverju tilviki 
fyrir sig og þar reynir á bústjórnarhæfileika hvers og eins bónda.

18.5. Að lokum
Sá þáttur sem hvað mestu ræður um rekstrarafkomu hvers 
og eins bús er þekking og hæfni bóndans. Þessi þáttur verður 
sífellt þýðingarmeiri með stækkandi búum og öflun og viðhald 
þekkingar er eitthvað sem aldrei má gleymast í nútíma búrekstri. 
Aðgengi að upplýsingum hefur aldrei verið meira og auðveldara 
og nú reynir sem aldrei fyrr á getu hvers og eins til að skilja 
hismið frá kjarnanum. Í margslungnum og flóknum búrekstri 
dagsins í dag er tæpast hægt að ætla hverjum og einum bónda 
að kunna skil á öllum þáttum til hlítar. Það er því mikilvægt að 
bændur leiti sér aðstoðar í formi ráðgjafar varðandi þá þætti 
sem hver og einn telur og finnur þörf á. Það er mikilvægt að 
geta einnig gert sér grein fyrir hvenær og varðandi hvað leita 
þarf upplýsinga eða aðstoðar frá utanaðkomandi aðilum.

18.6. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Veltið fyrir ykkur markmiðum í rekstri kúabúa og 
tilganginum með þeim. 

 ➡ Prófið að setja upp tímasett markmið fyrir ákveðið bú og 
skoðið hvort þau eru raunhæf miðað við stöðu þess.

 ➡ Skoðið áætlanagerð við rekstur kúabúa og veltið fyrir ykkur 
gagnsemi áætlana. Hvaða upplýsingar þurfa að vera til 
staðar svo hægt sé að gera vandaðar áætlanir?

 ➡ Nefnið áætlanir sem koma að góðum notum í rekstri 
kúabúa og styðja við markmiðssetningu ásamt daglegri 
ákvarðanatöku.

 ➡ Ýmis starfsemi er varðar nautgriparækt er rekin á 
félagslegum grunni. Veltið fyrir ykkur þátttöku bænda í 
félagslegum þætti bústjórnar og að bændur fylgist með 
rekstri samvinnu- og sameignarfélaga í sinni eigu. Hvernig 
er aðkomu bænda best háttað?

 ➡ Skoðið hvaða leiðir eru vænlegastar til þess að bæta 
rekstrarafkomu kúabúa.

 ➡ Hvernig má ná sem bestri fóðurnýtingu?

 ➡ Veltið fyrir ykkur kostnaði við endurnýjun kúastofnsins. 
Hvað kostar að ala upp kvígu og með hliðsjón af því má 
spyrja hvaða kostnaður liggur í háum burðaraldri fyrsta 
kálfs kvígna hérlendis?

 ➡ Hvaða leiðir eru vænlegastar til að framleiða nautakjöt 
hérlendis? Er ein leið betri en önnur? Af hverju? Rökstyðjið.
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 ➡ Hvernig getur straumlínustjórnun (LEAN) nýst kúabændum? 
Tiltakið dæmi.

 ➡ Veltið fyrir ykkur markmiðum og tilgangi skýrsluhalds, bæði 
fyrir mjólkur- og kjötframleiðslu í heild sem og fyrir einstök bú.

 ➡ Hvernig geta bændur notfært sér skýrsluhald? Nefnið 
dæmi.

 ➡ Hverju skiptir frjósemi kúa og kvígna fyrir rekstur kúabúa? 
Tiltakið dæmi og rökstyðjið.

 ➡ Rekstur kúabúa er margslunginn. Eiga bændur að kunna 
skil á öllu er viðkemur rekstrinum eða er skynsamlegt 
að leita sér aðstoðar varðandi ákveðna þætti, eins og til 
dæmis í formi ráðgjafar? Veltið því fyrir ykkur, komið með 
dæmi og rökstyðjið.
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