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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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19 REKSTUR NAUTGRIPABÚA

19.1. Inngangur 
Þegar fjallað er um rekstur fyrirtækja eins og kúabúa er 
eðlilegt horfa fyrst til nokkurra grundvallaratriða varðandi 
almenna stjórnun fyrirtækja sem á við, óháð því hvaða 
rekstur er um að ræða. Markmið með rekstri kúabúa geta 
verið mismunandi eftir viðhorfi hvers og eins bónda. Hins 
vegar hlýtur afgerandi þáttur í markmiðum hvers bónda 
vera að skapa sér og sínum lífvænlega afkomu til lengri 
tíma. Stefnumótun er nauðsynleg öllum fyrirtækjum og 
markmið eru lykilatriði í stefnumótun. Skýr framtíðarsýn 
einkennir þau fyrirtæki sem ná árangri í rekstri. 
Kúabúskapur er óvanalega fjölþættur rekstur, en afurðin er 
einsleit milli búa, annað hvort mjólk eða kjöt. 

Það sem skilur kúabúskap frá mörgum öðrum atvinnu-
greinum er hinn langi líffræðilegi ferill framleiðslunnar. 
Því er enn mikilvægara að hafa skýra framtíðarsýn og 
vinna út frá ákveðinni langtímaáætlun hvernig eigi að ná 
tilteknum markmiðum. Jafnframt þarf slík framtíðarsýn 
að hafa þann sveigjanleika að geta tekist á við breyttar 
aðstæður, hvort sem þær koma til vegna veðurþátta eða 
annarra ytri þátta í umhverfi framleiðslunnar á hverjum 
tíma. Slíkt krefst skýrrar framtíðarsýnar og á stundum 
skjótrar ákvörðunartöku ef aðstæður breytast í umhverfi 
búsins. 

Mikilvægi markvissrar áætlunargerðar verður seint 
ofmetin, ekki síst í tengslum við rekstur kúabúa þar sem 
framleiðslutíminn er langur, frá því kýrin festir fang þar til 
komandi gripur skilar afurðum í formi mjólkur eða kjöts. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að til staðar séu grunn-
upplýsingar bæði um núverandi rekstur á búinu og út frá 
upplýsingum sem aflað er utan frá. Í öðru lagi að setja sér 

síðan mælanleg markmið með rekstrinum. Í þriðja lagi 
að vinna ákveðna áætlun til að ná þeim markmiðum og í 
fjórða lagi að vinna eftir þeirri áætlun sem sett hefur verið 
fram. Í framkvæmd munu koma upp fjölmörg álitamál, s.s. 
um hvað beri að gera í hverju tilviki fyrir sig. Þá reynir 
mjög á hæfileika bóndans að bregðast við slíku og taka mið 
af breyttum aðstæðum. Þegar slíkt gerist er nauðsynlegt að 
aðlaga áætlun búsins. Loks í fimmta lagi er nauðsynlegt 
að fylgjast vel með hvernig reksturinn í heild gengur og 
leiðrétta þau atriði sem hafa ekki gengið nægjanlega vel.

19.2. Skilgreining á framleiðni
Í rekstri fyrirtækja eru notuð fjölmörg hugtök til að meta 
rekstur. Rétt er því að kynna nokkrar mælistærðir sem 
notaðar eru um stöðu viðkomandi fyrirtækis á hverjum 
tíma. Sérstaklega verður fjallað um þær mælistærðir sem 
notaðar eru í rekstrarráðgjöf í nautgriparækt.

Fyrst skal nefna hugtakið framleiðni. Í stuttu máli er átt 
við hlutfallið á milli verðs afurða og aðfanga. Því hærri 
sem framleiðnin er, því betur gengur reksturinn. Dæmi 
um þetta er t.d. ef vara kostar 200 kr./stk í framleiðslu en 
er seld á 350 kr./stk þá er framleiðnin metin sem 350/200 
eða 1,75.

Framleiðni er einnig notuð til að meta afköst, dæmi um 
slíkt er t.d. að kúabú er með 60 kýr í framleiðslu sem 
skila 390.000 lítrum á ári til innleggs í afurðastöð. Þá er 
framleiðnin í því tilviki 6.500 lítrar á hverja kú.

Til að skýra þetta enn frekar má setja þetta upp á eftirfarandi 
hátt:



           323

                 NAUTGRIPARÆKT 

• Afurðir/Aðföng = Framleiðni
• Ef afurðir aukast og aðföng standa í stað = hækkar 

framleiðni
• Ef afurðir standa í stað og aðföng hækka = lækkar 

framleiðni
• Ef afurðir aukast um 10% og aðföng hækka um 10%  

= sama framleiðni

19.3. Tekjur nautgripabúa
Tekjur kúabúa, þ.e. þeirra búa sem hafa mjólkurframleiðslu 
sem aðalgrein skiptast að meginstofni í tvennt. Annars 
vegar tekjur sem tengjast beint afurðaverði sem viðkomandi 
afurðastöð greiðir á hverjum tíma með tilliti til fjölda lítra 
sem eru framleiddir og nýttir í afurðastöð. Hins vegar eru 
stuðningsgreiðslur út frá samningum bænda og ríkisvalds á 
hverjum tíma. Yfirleitt eru þær þrískiptar: Beinar greiðslur á 
hvern lítra greiðslumarks, greiðslur á framleiddan lítra og loks 
ákveðnar greiðslur tengdar gripafjölda. Þá hafa undanfarin ár 
verið ákveðnar greiðslur m.t.t. fjárfestingastuðnings, vegna 
nýliðunar, gæðaálags á kjöt og jarðræktar- og landgreiðslur. 

Undanfarin ár og áratugi hafa afurðastöðvar í mjólk tengt verð 
á lítra efnainnihaldi mjólkur. Gefin eru út viðmiðunarverð út 
frá skilgreindu efnainnihaldi í fitu og próteini. Víki einstaka 
bú frá þeim viðmiðunargildum kemur annað hvort til hærri 
greiðslna á lítra vegna hærra efnainnihalds eða lægri greiðslna 
vegna lágs efnainnihalds. Þessi munur á efnainnihaldi getur 
verið umtalsverður milli búa og þar skiptir fóðrun miklu máli 
auk erfðaþátta.

Þá hafa afurðastöðvar undanfarin ár greitt gæðaálag til þeirra 
kúabúa sem skila reglulega inn úrvalsmjólk m.t.t. skilgreindra 
mæliviðmiða í líftölu, frumutölu og fjölda frjálsra fitusýra.

Munur í tekjum fyrir innlagða mjólk milli búa getur verið 
umtalsverður, sérstaklega vegna mismunandi efnainnihalds, 
í sumum tilvikum allt að 10%. Því er full ástæða fyrir 
kúabændur á hverjum tíma að fylgjast vel með efnainnihaldi 
innlagðrar mjólkur, þ.e. fitu og próteini.

Ávallt fellur til umtalsvert kjöt á hverju ári á sérhæfðum 
kúabúum vegna endurnýjunar kúastofnsins. Sum kúabúin 
leggja síðan töluverða áherslu á kjötframleiðslu samhliða 
mjólkurframleiðslu. Loks eru allnokkur fjöldi búa sem er með 
sérhæfða framleiðslu á nautgripakjöti án þess að vera með 
mjólkurframleiðslu samhliða.

Verð á nautgripakjöti er ákvarðað af viðkomandi 
sláturleyfishafa. Þó eru til viðbótar ákveðnar stuðnings-
greiðslur til þeirra bænda sem ná tilteknum gæða- og 
fallþungaviðmiðunum. Auk þess eru til staðar sérstakar 
gripagreiðslur til þeirra bænda sem eru með holdakýr í 
ræktun á hverjum tíma.

Breytileiki í afurðaverði er mun meiri milli búa þegar 
kemur að nautakjöti og kýrkjöti, en í afurðaverði mjólkur 
milli búa. Því er mjög mikilvægt fyrir alla framleiðendur 
nautgripakjöts að fylgjast vel með bæði verði á markaði á 
hverjum tíma og enn frekar að fylgjast með flokkun gripa 
sinna og fallþunga. Mjög víða má ýmislegt lagfæra í eldi 
gripa án mikils kostnaðar.

19.4. Kostnaður nautgripabúa
Kostnað við framleiðslu má skilgreina á ýmsa vegu. Hér á 
eftir verður fjallað um nokkur þeirra hugtaka sem eru notuð 
um kostnað. Sérstaklega verður fjallað um eftirfarandi 
hugtök: 
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• Breytilegur kostnaður (BK)
• Fastur kostnaður (FK)
• Jaðarkostnaður (JK)

Breytilegur kostnaður (BK)
Í þessu sambandi er mikilvægt að skoða sérstaklega breytilega 
kostnaðinn (BK). Hann er háður framleiðslumagni, þ.e. eykst 
þegar framleiðsla er aukin og minnkar þegar framleiðsla er 
dregin saman. Ef engin framleiðsla á sér stað er BK enginn. 
Hægt er að skilgreina breytilegan kostnað á ýmsan hátt og hér 
á eftir eru þrír nefndir: Í fyrsta lagi hlutfallslegur breytilegur 
kostnaður sem má skilgreina á eftirfarandi hátt myndrænt:

         BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Magn  
 

Mynd 1. Hlutfallslegur breytilegur kostnaður. Kostnaður á einingu 
alltaf sá sami

Í öðru lagi stighækkandi breytilegur kostnaður:
         BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Magn  
 

Mynd 2. Stighækkandi breytilegur kostnaður. Kostnaður á einingu 
hækkar

Loks í þriðja lagi stiglækkandi breytilegur kostnaður:
 
         BK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Magn  
 

Mynd 3. Stiglækkandi breytilegur kostnaður. Kostnaður á einingu 
minnkar

Í kúabúskap eru yfirleitt stærstu breytilegu kostnaðarliðirnir 
aðfengið kjarnfóður, áburður, búvélakostnaður, þ.e. eldsneyti 
og rekstur véla. Mikilvægt er því að leggja höfuðáherslu á 
nýtingu framangreindra þátta á hverjum tíma. Undanfarin 
ár hefur langstærsti liður breytilegs kostnaðar við 
mjólkurframleiðsluna verið aðfengið fóður (kjarnfóður). Sá 
einstaki liður hefur verið að meðaltali á bilinu 35% til 45% 
af öllum breytilegum kostnaði við mjólkurframleiðsluna. 
Áburðar- og fræliður(inn) er oft í kringum 15% af heild. 
Svipaðar tölur sjást varðandi kostnaðinn við rekstur búvéla, 
þ.e. um 15% af breytilegum kostnaði í heild, þó háð því hversu 
mikil verktaka er nýtt á einstökum búum. 

Í raun eru mikilvægustu og áhrifamestu liðirnir í breytilegum 
kostnaði þættir sem tengjast annars vegar fóðuröflun og 
hins vegar aðfengnu fóðri. Grundvallaratriði í góðum rekstri 
kúabúa er að hafa sem best heimafengið fóður. Þar skiptir 
máli margvísleg þekking bóndans á því hvernig best er staðið 
að öflun gæðamikils gróffóðurs til nota yfir vetrartímann, auk 
góðrar þekkingar á nýtingu og skipulagi beitarinnar en hún er 
ódýrasta form fóðuröflunar. 

19 REKSTUR NAUTGRIPABÚA
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Fastur kostnaður (FK)
Fastur kostnaður er ekki háður framleiðslumagni og fellur 
til hvort sem framleitt er eða ekki. Kostnaðurinn breytist 
ekki eftir því hvort afkastagetan er vel eða illa nýtt. Fastur 
kostnaður er háður þeim tíma sem fjármunir eru í notkun. 
Föstum kostnaði má hins vegar deila á framleiðslumagn, þ.e. 
fastur kostnaður á einingu.

Föstum kostnaði má skipta í kyrrstöðukostnað, rekstrarháðan 
fastan kostnað og stökkbreyttan kostnað. Í kyrrstöðukostnaði 
felst að hann er fyrir hendi þó ekkert sé framleitt, t.d. 
fyrningar á byggingum. Rekstrarháður fastur kostnaður 
verður til við fyrstu framleiðslueininguna, t.d. rafmagns- og 
hitunarkostnaður. Dæmi um stökkbreyttan kostnað er þegar 
bætt er við t.d. nýrri vél eða nýjum búnaði við framleiðsluna.

Í rekstri kúabúa eru nokkrir kostnaðarliðir sem flokkast undir 
hálffastan eða fastan kostnað. Má þar nefna fasteignagjöld, 
tryggingar, rafmagns- og hitunarkostnað og viðhaldskostnað 
eins og t.d. viðhald girðinga, ræktunar og bygginga. Sömuleiðis 
ýmis sameiginlegur kostnaður eins og skrifstofukostnaður, 
bókhald og sími. Einnig launakostnaður auk fyrningar véla, 
bygginga og ræktunar.

Jaðarkostnaður (JK)
Það sem er átt við með jaðarkostnaði er kostnaðarbreyting á 
einingu við ákveðna breytingu á framleiðslu. Jaðarkostnaður 
er því breyting á heildarkostnaði deilt með breytingu á 
framleiðslumagni. Hins vegar eru jaðartekjur fyrirtækis sú 
tekjuaukning sem verður við að auka söluna/framleiðsluna um 
eina einingu. Ef stýring afurðaverðs mjólkurframleiðslunnar er 
með þeim hætti að miðað er við fullt verð fyrir ákveðinn hluta 
framleiðslunnar en lægra verð fyrir framleiðslu umfram ákveðið 
framleiðslumark þá er ástæða til að skoða þessa þætti sérstaklega. 

Þá með tilliti til verðs á umframmjólk á hverjum tíma á móti 
þeim viðbótarkostnaði sem felst í þeirri viðbótarframleiðslu. 

19.5. Framlegð á kúabúum
Undanfarin ár hefur hugtakið framlegð verið notað mjög 
varðandi rekstrarárangur á kúabúum. Framlegð er skilgreind 
þannig að það séu rekstrartekjurnar að frádregnum 
breytilegum kostnaði (BK). Framlegðin er síðan metin á hverja 
framleiðslueiningu. Dæmi um framleiðslueiningar sem nota 
má er framlegð á lítra, á árskú, á bás eða vinnustund. Þá er 
einnig gott að nota framlegðarhlutfall þegar verið er að bera 
saman mjög misstór kúabú. Þá er átt við hvað stendur eftir 
hlutfallslega (%) til að greiðan fastan kostnað og mynda í 
kjölfarið grundvöll að rekstrarhagnaði.

Framlegðarhlutfallið segir þó ekki alltaf alla söguna um 
árangur í búrekstri eins og í mjólkurframleiðslunni hér á landi. 
Sérstaklega ef mælieiningin er framlegð á framleiddan lítra og 
ef á sama tíma er verð fyrir umframmjólk hugsanlega mjög lágt. 
Hafa þarf í huga í þessu sambandi að einstök bú eru að framleiða 
mishátt hlutfall af sínu greiðslumarki. Sum verulega umfram 
sitt greiðslumark, önnur nánast í samræmi við greiðslumark og 
enn önnur undir sínu greiðslumarki. Algengt viðmið varðandi 
framlegðarstig sérhæfðra kúabúa, sem eru að framleiða nálægt 
sínu greiðslumarki, er á bilinu 55% til 65%. 

19.6. EBITDA eða EBIT
Þetta hugtak er oft notað sem mælikvarði á árangur í rekstri. 
Um er að ræða enska hugtakið „earnings before interest, taxes, 
depreciation and amortization” eða hagnaður fyrir vexti, skatta 
og afskriftir. Styttri útgáfan, EBIT er þá hagnaður án vaxta og 
skatta en með afskriftum.
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Yfirleitt eru þessar mælistærðir gefnar upp sem hlutfallsstærðir, 
þ.e. sem hlutfall af tekjum og eru þá fjármunir sem hægt er að 
nýta til greiðslu fjármagnsgjalda á hverjum tíma og til að mynda 
vonandi jákvæða heildarniðustöðu úr viðkomandi rekstri.

EBITDA er sömuleiðis gefin upp í krónum á tímaeiningu. Sá 
mælikvarði er síðan oft notaður til að meta hvað reksturinn 
geti borið af skuldum, en þá er fundinn ákveðinn EBITDA-
margfaldari á móti skuldum búsins.

19.7. Fjármögnun og lánamál
Nautgriparækt á Íslandi er í eðli sínu mjög fjármagnsfrek 
atvinnugrein vegna legu landsins og sífellt aukinna krafna 
um aðbúnað og dýravelferð. Sömuleiðis eru framleiðsluferlar 
mjög langir og lítill veltuhraði fjármagns. Því er mikið 
fjármagn bundið í allri aðstöðu, byggingum, tækjum og 
vélbúnaði, sérstaklega í samanburði við lönd sem búa bæði 
við betri veðurfarslega þætti og eins með tilliti til mismunandi 
krafna um aðbúnað gripa milli landa.

Því er þessi liður oft mun stærri hluti heildarkostnaðar við 
framleiðslu mjólkur eða kjöts en í nánast öllum öðrum löndum. 
Því er enn mikilvægara en ella að standa vel að undirbúningi 
framkvæmda. Sérstaklega fjósbygginga sem eiga að endast 
í marga tugi ára, gefa sér góðan tíma til undirbúnings bæði 
m.t.t. tæknilegra lausna og ekki síður hvernig ætlunin er að 
fjármagna verkefnið.

Í þessu sambandi er líka rétt að hafa í huga þá framtíðarsýn 
sem hver og einn bóndi hefur og hvernig hún samræmist 
framkvæmdum og þeirri stöðu sem viðkomandi bóndi 
telur sig vera í á hverjum tíma. Bæði með tilliti til landgæða, 
gripafjölda, núverandi framleiðslu og möguleikum búsins, 

rekstrar- og eignalega til framkvæmda.

19.8. Lánsform
Einn mikilvægur þáttur í þessum undirbúningi er að skoða 
hvaða kjör eru í boði á hverjum tíma í fjármálastofnunum 
sem sinna fjármögnun í landbúnaði. Í öðru lagi að skoða 
hvaða lánsform eru í boði og í þriðja lagi lánstíma. Flokka má 
lánsformin á mismunandi vegu. Sjá neðangreinda flokkun:

• Jafnar afborganir
• Jafnar greiðslur (annuitets)
• Kúlulán
• „Brúarlán“
• Yfirdráttur

Lán með jöfnum afborgunum byggja á þeirri hugmyndafræði 
að við hverja afborgun af láninu er greidd sama upphæð þar 
til lánið er uppgreitt. Hins vegar lækkar vaxtaþáttur lánsins 
við hverja afborgun. Sjá neðangreinda mynd til skýringar á 
þessu lánsformi:

Mynd 4. Lán með jöfnum afborgunum.
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Lán með jöfnum greiðslum, annuitetsform, er annað 
lánsform sem byggir á þeirri hugmyndafræði að öllum 
greiðslum lánsins sé dreift jafnt á allan lánstímans. Þetta 
lánsform var lengi vel algengt á íslenska húsnæðismarkaðnum, 
þar sem greiðslubyrðin væri alltaf sú sama út lánstímann en 
ekki mest í byrjun lánstímans eins og er tilfellið með greiðslur 
af lánum með jöfnum afborgunum. Sjá skýringarmynd:

 -   kr.

 5.000 kr.

 10.000 kr.

 15.000 kr.

 20.000 kr.

 25.000 kr.

 30.000 kr.

1 2 3 4 5

Afborgun Vextir

Mynd 5. Lán með jafnaðargreiðslum, annuitetsform.

Hins vegar getur þetta lánsform orðið mjög íþyngjandi í 
greiðslum þegar verðbólga er allnokkur, sjá töflu 1.

Kúlulán er ein tegund lána. Þau hafa þá sérstöðu að ekki 
eru greiddar afborganir af láninu fyrr en í lok lánstímans. 
Stundum eru vextir greiddir reglulega en einnig er þekkt að 
vöxtunum sé bætt við höfuðstól lánsins og allt síðan greitt í 
einu í lok lánstímans eða lánið þá endurfjármagnað til lengri 
tíma.

Þegar farið er í framkvæmdir eins og byggingu fjóss, bjóða 
fjármálastofnanir oft upp á svokölluð „brúarlán“, að því 

gefnu að þeir hafi samþykkt að veita fast lán að loknum 
framkvæmdum. Fyrirkomulag útfærslu brúarláns getur verið 
mismunandi meðan á framkvæmdatíma stendur. Hins vegar 
eru vaxtakjör oftast mun lægri en yfirdráttarvextir á hverjum 
tíma en skoða þarf sérstaklega hvernig útgreiðslu láns er 
háttað á hverjum tíma og hvernig vaxtaþáttur er útfærður. 
Við lok framkvæmdar er síðan gengið frá brúarláninu yfir í 
fast langtímalán.

Oft er nauðsynlegt að hafa til staðar einhverja yfir
dráttarheimild hjá viðskiptabanka, ekki síst þegar verið er að 
kaupa aðföng eins og áburð og/eða vegna einhverra óvæntra 
útgjalda. Vaxtakjör yfirdráttalána eru mun hærri en á föstum 
óverðtryggðum lánum. Því ætti að fylgjast vel með stöðu 
yfirdráttar á hverjum tíma og ekki síður hvaða vexti bankinn 
tekur. Ef ekki er mögulegt að staðgreiða aðföng eins og áburð 
þá þarf að skoða í hverju tilviki fyrir sig, hvort hagstæðara 
er að semja um greiðsludreifingu hjá söluaðila eða nýta 
tímabundinn yfirdrátt hjá viðskiptabanka.

Verðtryggð eða óverðtryggð lán
Vextir hér á landi hafa undanfarna áratugi verið mjög 
háir í samanburði við nágrannalönd okkar. Fjármagnsfrek 
atvinnugrein, eins og nautgriparækt, líður mjög fyrir svo 
hátt vaxtastig. Ekki síst þegar verið er að bera saman verð á 
afurðum milli landa. 

Yfirleitt eru kjör á lánum miðuð við breytileg vaxtakjör. Til 
dæmis geta kjör á óverðtryggðum lánum breyst, t.d. vegna 
annarra breytinga á fjármálamarkaði m.a. vegna breytinga á 
stýrivöxtum Seðlabanka Íslands.

Hér á landi hefur lengi tíðkast að miða flest framkvæmda– 
og jarðalán við verðtryggð lán. Þau lán bera lægri vexti 
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en óverðtryggð lán. Ekki er þó allt sem sýnist í því efni. Í 
verðtryggðu lánsformi eru verðbætur lagðar á höfuðstól 
lánsins og jafnvel verðbætur á vexti. Sömuleiðis þarf að hafa í 
huga hvort verið er bera saman lán með jöfnum afborgunum 
eða jafnaðargreiðslur (annuitetsform). 

Dæmi um mun á greiðslubyrði og heildargreiðslum út frá 
ákveðnum forsendum um vaxtakjör má sjá á neðangreindri töflu: 

Tafla 1. Samanburður á lánsformum og greiðslubyrði.

20 milljóna króna verðtryggt lán til 25 ára með 4,3% vöxtum 
og 1,78% verðbólgu

Annuitet Jafnar afborganir Mismunur
Afborgun 26.104.903 25.127.842 977.061
Vextir 14.889.601 12.506.588 2.383.013
Kostnaður 58.500 58.500
Alls 41.053.010 37.692.930 3.360.080

20 milljóna króna óverðtryggt lán til 25 ára með 6,95% vöxtum
Annuitet Jafnar afborganir Mismunur

Afborgun 20.000.000 20.000.000 0
Vextir 22.126.752 17.344.111 4.782.641
Kostnaður 58.500 58.500 0
Alls 42.185.251 37.402.611 4.782.640

Mikilvægt er að fylgjast vel með hvaða kjör eru í boði á hverjum 
tíma, m.t.t. vaxta, og sömuleiðis að leita með reglubundnum 
hætti tilboða í fjármögnun lánapakkans líkt og algengt er að 
gera, m.t.t. tryggingaverndar á hverjum tíma.

19.9. Innri og ytri bústjórn
Eins og minnst var á í byrjun þessa kafla er kúabúskapur 

afskaplega fjölþættur atvinnurekstur þó afurðirnar séu einsleitar 
frá bóndans hendi, annað hvort mjólk eða kjöt. Til að hafa 
sem besta yfirsýn um árangur á hverjum tíma er nauðsynlegt 
að nýta sem flesta upplýsingabanka sem eru til staðar. Hér á 
eftir verður fjallað nokkuð um þau „mælaborð“ sem hægt er að 
nálgast m.t.t. framleiðslu á viðkomandi búi. Þau mælaborð eru 
dæmi um innri bústjórn. Þá verður stuttlega fjallað um þá ytri 
þætti bústjórnarinnar sem þarf að taka tillit til á hverjum tíma.

Innri þættir bústjórnar
Til skamms tíma hafa flestir kúabændur séð um sem næst 
allan framleiðsluferilinn á búum sínum. Á allra síðustu árum 
hafa orðið verulegar breytingar á því verklagi. Sífellt fleiri hafa 
í raun útvistað ákveðnum verkþáttum til annarra. Verktaka 
hefur aukist verulega síðustu ár, m.a. varðandi heyskapar- og 
jarðræktarþáttinn. Kemur þar til stækkun búa og samhliða 
því sérhæfðari, flóknari tækni og tæki varðandi jarðrækt og 
fóðuröflun. 

Í vaxandi mæli breytist innri bústjórnin og vinna bóndans 
við verkin í fjósi og skipulagning þeirra. Mikilvægasta innra 
bústjórnartækið er aðgengi að vefnum www.huppa.is. Fyrir 
utan að halda utan um skýrsluhalds- og ræktunarupplýsingar 
til nota í ræktunar- og kynbótastarfi kúabænda, eru þar 
margskonar upplýsingar tengdar einstökum búum og hægt 
að skoða ýmsar samtölur yfir ákveðin tímabil og bera saman 
upplýsingar milli tímabila. Tilgangur slíks samanburðar er að 
átta sig á þróun einstakra mæliþátta. 

Dæmi um slíkt er í fyrsta lagi afurðaþróun á árskú, í öðru lagi 
breytingar á efnainnihaldi og nýting mjólkur, þ.e. hlutfall 
innleggsmjólkur af framleiðslu. Síðan koma aðrir mikilvægir 
þættir til skoðunar eins og bil milli burða (dagafjöldi), fjöldi 
sæðinga á kú, aldur við fyrsta burð, fallþungi og flokkun 
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ungneyta og kúa, endurnýjunarhlutfall kúa og fleira. Allt eru 
þetta mikilvægir einstaka þættir í innri bústjórn.

Flesta þessara þátta má tengja saman og horfa á þá sem eina 
heild. Með því móti eru líkur á að betur gangi að átta sig á því 
hvar má bæta einstaka þætti til að ná betri árangri ár frá ári. 
Sömuleiðis er gott að fá einhvern annan til að skoða málin 
með sér. Til dæmis að nýta sér ráðgjafarþjónustu á vegum 
bænda sem er starfandi á þessu sviði. 

Sömuleiðis er gott að geta borið tölur úr eigin rekstri saman 
við meðaltalstölur annarra búa. Hins vegar er samanburður 
einstakra þátta innan bús alltaf mikilvægastur; milli tímabila, 
oft miðað við 12 mánaða tímabil. 

Önnur mælitæki til að skoða og fylgjast með heima á búinu 
eru m.a. upplýsingar sem má skoða og nota út frá heimasvæði 
sínu frá viðkomandi afurðastöð. Þar má m.a. fylgjast vel 
með þróun efna- og gæðainnihalds mjólkurinnar og sjá m.a. 
samanburð við aðra innleggjendur í efnaþáttum eins og fitu 
og próteini.

Til viðbótar má nefna að fyrir utan skráningu ýmissa 
upplýsinga um jarðrækt búsins inn á heimasíðunni www.
jord.is þá má þar sömuleiðis skoða upplýsingar fyrri ára og 
nýtingu einstakra spildna með það í huga að bæta afrakstur 
ræktunarinnar, ár frá ári.

Að lokum er ástæða til að nefna mikilvægustu 
upplýsingarnar varðandi bústjórnina, þ.e. ársreikninga 
búsins og samanburð þeirra milli ára og milli einstakra 
tekju- og gjaldaliða sem lesa má úr ársreikningunum. Oft 
er gott að átta sig á þróun tekna og gjalda út frá ákveðnum 
mælieiningum frekar en horfa bara á heildartölur einstakra 

rekstrarþátta, t.d. að skoða einstaka rekstrarþætti eftir kr./
ltr. eða kr./bás eða kr./kú.

Í ársreikningunum er að finna ákveðnar vísbendingar um 
innri bústjórn og sömuleiðis ákveðin atriði sem tengjast ytra 
umhverfi greinarinnar.

Ytri þættir bústjórnar
Íslensk mjólkurframleiðsla hefur um margra áratugaskeið 
verið háð ýmsum stjórnvaldsákvæðum varðandi ytri ramma 
framleiðslunnar. Hefur slíkt aðallega falist í að takmarka á einn 
eða annan hátt framleiðslumagnið sem fer á innanlandsmarkað 
og hins vegar með ákveðnum innflutningshindrunum á 
erlendar sambærilegar vörur. 

Mikilvægt er að hver og einn kúabóndi fylgist vel með öllum 
þeim breytingum sem eiga sér stað á hverjum tíma í ytra 
umhverfi, og ef kostur er að taka þátt í umræðu um þau mál. 
Með þátttöku í slíku verður viðkomandi betur í stakk búinn 
að lesa í stöðuna á hverjum tíma, hvers má vænta á næstu 
misserum, o.s.frv. Allt síðan tekið með í að meta eigin stöðu 
út frá því umhverfi sem lifað er í.

Undanfarna áratugi hafa stjórnvaldsákvæði og stýring  
framleiðslunnar verið ákveðin í svokölluðum búvöru-
samningum milli ríkisvalds og bænda. Út frá þeim ramma 
sem settur er í þeim samningnum þarf hvert og eitt bú að 
starfa á hverjum tíma. Mikilvægt er því að bændur nýti sem 
best hvern búvörusamning m.t.t. aðstæðna á viðkomandi 
kúabúi. 

Annar mikilvægur þáttur í ytri bústjórn er að skoða 
breytingar á einstökum kostnaðarþáttum í framleiðslunni 
og verð á aðföngum. Suma þá þætti er eðlilegt að 
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viðkomandi hagsmunafélag vinni að og þrýsti á eftir því 
sem tilefni er til, s.s. verðþróun á kjarnfóðri og áburði, fræi 
o.s.frv. 

Hins vegar þegar kemur að kostnaði einstakra bænda á 
sviði fjármögnunar er eðlilegt að hver og einn skoði sinn 
rekstur á hverjum tíma. Eins og áður hefur verið minnst 
á hefur vaxtakostnaður hér á landi verið mun hærri en 
gerist í nágrannalöndunum, en sá munur er oft tvöfalt- og 
jafnvel enn hærri hér á landi. Út frá úrtaki úr ársreikningum 
sérhæfðra kúabúa síðustu ára nemur þessi vaxtakostnaður 
oft á bilinu 15% til 20% af árstekjum, eðlilega háð stöðu 
einstakra búa.

Sjálfsagt er að skoða þennan vaxta- og fjármögnunarþátt 
reglulega og fylgjast vel með vaxtabreytingum Seðlabankans 
og hvort þær komi fram í vöxtum viðskiptabanka. Sömuleiðis 
er full ástæða til meta öðru hvoru hvort ástæða er til að 
leita tilboða í heildarfjármögnun búsins, til að skoða hvort 
viðskiptabankinn sé í raun með bestu kjörin eða ekki. Slík 
skoðun veitir ávallt aðhald. 

Að lokum má velta fyrir sér hvort rétt sé að skoða nýja 
nálgun gagnvart fjármögnun í atvinnugrein eins og 
nautgriparækt sem byggir á mikilli nýtingu lands og 
vandaðri framleiðsluaðstöðu, en jafnframt hægu flæði 
fjármagns. Samhliða er erfitt að koma inn í greinina vegna 
mikillar fjárbindingar. Spurning er hvort megi velta fyrir 
sér að jarðnæði viðkomandi jarðar verði raun í eigu t.d. 
fjármögnunaraðila og/eða lífeyrissjóða, en byggingar, vélar, 
tæki og bústofn í eigu þess sem sinnir rekstrinum en hann 
greiði leigugjald/vexti fyrir landið. Þetta er leið sem er þekkt 
í landbúnaði erlendis.

19.10. Nautaeldi og fleira
Í fyrrgreindum efnisþáttum hefur megináherslan verið á 
mjólkurframleiðsluna sem aðalgreinina í nautgriparæktinni. 
Mörg þeirra atriða sem fjallað hefur verið um hér að framan 
eiga eins við kjötframleiðsluna. Mjólkurframleiðslunni fylgir 
ávallt kjötframleiðsla, bæði vegna endurnýjunar kúastofnsins 
og eins er meirihluti mjólkurframleiðenda með nokkra 
kjötframleiðslu samhliða mjólkurframleiðslunni, þ.e. eldi á 
nautkálfum til slátrunar.

Áður hefur verið minnst á breytileika sem finna má meðal 
kúabænda, bæði m.t.t. gæðaþátta framleiðslunnar og (síðan) 
breytileika í afkomu. Þann breytileika er enn frekar að finna 
þegar skoðaðar eru ýmsar lykiltölur varðandi kjötframleiðslu af 
nautgripum út frá lykiltölum sem má finna í gagngrunni www.
huppa.is. Þar vegur þyngst hversu miklu munar milli einstakra 
búa í vaxtarhraða gripa og í kjölfarið aldri gripa við slátrun.

Hafa þarf þó í huga að munur milli búa getur líka stafað 
af mismunandi áherslum í ræktun, t.d. hvort alfarið sé 
um að ræða eldi íslenskra nautkálfa eða sambland af 
holdablendingum og íslenskum gripum eða algjörlega 
sérhæfð nautakjötsframleiðsla með holdakúm og kálfum sem 
ganga undir mæðrum sínum. 

Skoða þarf líka þær stuðningsgreiðslur sem eru í boði á 
hverjum tíma, t.d. varðandi gæðaálag á hvert kíló kjöts og eins 
upphæð gripagreiðslna á hverja holdakú.

Töluvert miklar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum 
árum og áratugum varðandi kjötframleiðslu af nautgripum. 
Þar ber sérstaklega að geta og þakka umfangsmiklar 
tilraunir í eldi nautgripa sem unnar voru á sínum tíma við 
tilraunastöðina á Möðruvöllum í Hörgárdal undir forystu 
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Þórodds Sveinssonar tilraunastjóra. Í riti LbhÍ nr. 86 frá 
árinu 2017 eru teknar saman niðurstöður rannsóknar sem 
hafði það að markmiði að meta vaxtargetu íslenskra nauta í 
kjötframleiðslu. Í ljós kom m.a. að orkustyrkur þess fóðurs 
sem nýtt er á hverjum tíma er afgerandi m.t.t. vaxtarhraða 
og þá hversu hratt er hægt að ná ákveðnum lífþunga fyrir 
slátrun og þar með ákveðnum fallþunga. Að öðru leyti vísast 
til áðurnefnds rits m.t.t. eldis íslenskra nauta.

Ljóst er síðan að með tilkomu nýs blóðs inn í holda-
nautaræktunina á Íslandi með tilkomu einangrunar-
stöðvarinnar á Stóra-Ármóti og síðan sölu á 100% hreinum 
holdanautum til bænda auk sæðinga inn á einstök bú, munu 
skapast aðrir möguleikar í hjarðeldi holdanauta en hafa verið 
til staðar undanfarin ár. Ýmsir möguleikar virðast blasa við. 
Til dæmis hvort allur eldisferillinn verður á sama búi eða 
hvort bændur leiti leiða til að kaupa ákveðinn hlut eldis að, 
þ.e. einhverjir bændur muni hafa ákveðinn fjölda holdakúa og 
ala kálfana fyrsta sumarið en lokaeldi verði á öðrum stað, en 
slíkt framleiðsluform er þekkt m.a. í svínaræktinni. 

Í eðli sínu er kjötframleiðsla af nautgripum ein óhagkvæmasta 
matvælaframleiðsla sem til er, þ.e. ef litið er á þann fjölda 
orkueininga (fóðureininga) sem þarf á hvert kíló kjöts. Því 
er lykilatriði í þessari framleiðslugrein að reyna að stytta 
eldisferilinn með eins orkuríku fóðri og kostur er og þar með 
nýta sem best þá fermetra sem til staðar er í byggingum og 
landi. Hins vegar þarf eins og í mjólkurframleiðslunni að 
skoða vel kostnaðinn við fóðurframleiðsluna á hverjum tíma 
og eins nýtingu aðfengins fóðurs. 

19.11. Rekstrarform
Lengi vel var einstaklingsrekstur algengastur í landbúnaði 

hér á landi. Þá er átt við að einstaklingar reki starfsemi 
sína á eigin kennitölu. Slíkt er enn algengt í kúabúskap 
og er auðvelt í framkvæmd en hins vegar eru sífellt fleiri 
sem reka starfsemi sína í formi einkahlutafélags, ehf., 
sem er langalgengasta rekstrarform fyrirtækja á Íslandi í 
dag. Í einkahlutafélagi er í dag lágmarkshlutafé 500.000 
krónur og það skal greitt inn í félagið fyrir skráningu þess 
í hlutafélagaskrá. Almennt er kostur einkahlutafélaga sá að 
eigendur bera ekki persónulega ábyrgð á rekstri félagsins. 
Reyndin er þó sú að víða eru bændur, sem eru með sinn 
rekstur í ehf. jafnframt í persónulegum ábyrgðum gagnvart 
lánastofnunum. Einkahlutafélag hefur sérstaka kennitölu og 
skal hafa ehf. í nafni sínu.

Önnur félagsform má nefna eins og hlutafélög. Almennt eru 
það stærri félög sem nýta sér þetta form og lágmarkshlutafé 
er, þegar þetta er skrifað árið 2021, 4 milljónir króna. 
Þá er annað form sem þekkt er í atvinnurekstri en það 
er sameignarfélag. Það er þekkt félagsform á Íslandi 
frá fornu fari og er tiltölulega einfalt rekstrarform og 
byggir á fullkomnu trausti milli aðila sem að því standa. 
Sameignarfélag hefur sérstaka kennitölu og skal hafa sf. í 
nafni sínu. Sameignarfélag er félag tveggja eða fleiri aðila um 
atvinnurekstur. Hver félagsmaður ber beina, ótakmarkaða 
ábyrgð á skuldbindingum sameignarfélags, einn fyrir alla og 
allir fyrir einn. Að lokum skal hér nefnt enn eitt formið en 
það er samlagsfélag sem er ekki algengt form og hafa ekki 
gilt sérstök lög um það form en fjallað er um samlagsformið í 
lögum um hlutafélög og í lögum um tekjuskatt. Samlagsfélög 
eru nokkurs konar blanda af sameignarfélagi og hlutafélagi. 
Þau hafa nokkra sérstöðu að því leyti að hér er um að ræða 
tvær tegundir félagsmanna þar sem einn eða fleiri bera 
ótakmarkaða ábyrgð á skuldbindingum félagins en aðrir 
félagsmenn bera takmarkaða ábyrgð.
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Nánari upplýsingar um mismunandi félagsform og hvernig 
standa skal að félagsstofnun má finna m.a. á vef www.rsk.is og 
vef Atvinnu- og Nýsköpunarráðuneytisins www.anr.is.

19.12. Að lokum
Eins og kom fram í upphafi kaflans er kúabúskapur óvanalega 
fjölþættur rekstur sem tengir saman ýmsa framleiðsluþætti en 
afurðin tiltölulega einsleit, annað hvort mjólk eða kjöt.

Miklu skiptir í þessari atvinnugrein eins og öðrum að hafa 
ákveðna framtíðarsýn og markmið til skemmri og lengri tíma í 
rekstri. Hér á undan hefur verið reynt að leggja áherslu á hvaða 
þættir skipta mestu máli þegar horft er á framleiðsluferlana sjálfa. 

Til að hnykkja á þessum mikilvægum þáttum verður hér á 
eftir farið yfir vægi einstakra tekju- og kostnaðarliða frá 30 
sérhæfðum kúabúum út frá ársreikningum þeirra árið 2018.

Í eftirfarandi töflu koma fram helstu meðaltalsstærðir í 
þessum hópi búa sem skiluðu tæpum 8% af innlagðri mjólk á 
landsvísu inn í afurðastöðvar árið 2018:

Tafla 2. Grunnupplýsingar og meðaltal 30 kúabúa, 2018.

Fjöldi kúabúa 30
Meðalfjöldi kúa 67
Meðalgreiðslumark ltr. 374.186
Meðalinnlegg ltr. 400.293
Meðalfjöldi nauta 23
Meðalinnlegg nautakjöt kg 5.310
Meðalinnlegg kýrkjöt kg 4.563
Meðalendurrækt ha 14
Önnur ræktun slegin ha 79

Þarna kemur m.a. óbeint fram hvert er afurðastig á hverja 
árskú sem er þá að meðaltali um 6.000 lítrar/árskú, innlagt í 
afurðastöð. Þá má lesa úr töflunni að meðalfallþungi innlagðra 
nauta hafi verið rúm 230 kg/stk. Loks má sjá að hver árskú í 
þessum hópi búa þurfti væntanlega að jafnaði um 1,4 hektara 
á árskú, út frá skráningu í www.jord.is.

Ef litið er á samsetningu tekna þessara 30 búa kemur 
eftirfarandi í ljós:

Tafla 3. Tekjur 30 kúabúa árið 2018.

Kr./ltr. % af heild
Innleggsverð mjólkur 89,8 59%
Innleggsverð nauta- og kýrkjöts 15,5 10%
Opinberar greiðslur 38,9 25%
Sala á fæti og heimasala afurða 1,1 1%
Aðrar búgreinatekjur 7,6 5%
Samtals tekjur af búrekstri 152,9 100%

Til viðbótar koma aðeins tekjur af hlunnindum, söluhagnaði 
og fleiru. Heildartekjur nema því um 156,1 kr./ltr. Í þessum 
hópi kúabúa er um að ræða bú með mikla áherslu á 
mjólkurframleiðslu auk kjötframleiðslu af nautgripum. Inni 
í liðnum aðrar búgreinatekjur er m.a. jarðræktarstuðningur, 
landgreiðslur og stuðningur vegna fjárfestinga alls um 2,8 
kr./ltr. Segja má því að á þessum 30 sérhæfðu kúabúum árið 
2018 námu opinberar greiðslur um 28% af heildartekjum 
viðkomandi búa.

Þá er rétt að skoða gjaldaliði sömu búa á árinu 2018. Fyrst 
er það breytilegi kostnaðurinn (BK). Eins og fram koma í 
efnisumfjöllun um breytilegan kostnað eru það einkum tveir 
þættir sem skipta mestu máli, aðkeypt fóður og kostnaður 

19 REKSTUR NAUTGRIPABÚA



           333

                 NAUTGRIPARÆKT 

við fóðuröflun, þ.e. kostnaður við áburð, fræ, rekstur véla 
auk kaupa á plasti. Það staðfestist í neðangreindri töflu þar 
sem tæpleg 70% af breytilegum kostnaði þessara 30 kúabúa er 
vegna þessara tveggja veigamiklu þátta. Því skiptir það geysi 
miklu máli við hina daglegu bústjórn að fá sem mesta og besta 
nýtingu úr þessum þáttum. 

Tafla 4. Breytilegur kostnaður 30 kúabúa, 2018.

Kr./ltr. % af BK
Kjarnfóður og fóðurvörur 24,9 39%
Fóðuröflunarkostnaður 18,5 29%
Rekstrarvörur 4,8 7%
Flutningskostnaður 6,3 9%
Önnur þjónusta 10,1 16%
Alls breytilegur kostnaður 64,6 100%

Alls er reiknuð framlegð á þessum 30 búum rúmlega 57% árið 
2018. Hægt er að meta framlegðina með ýmsu móti, ef litið 
er á framlegðina á hverja árskú, þá er hún tæplega 530.000 
krónur á árskú.

Þegar fasti kostnaður (FK) þessara 30 kúabúa er skoðaður, án 
launakostnaðar, kemur í ljós að hann vegur í heild um 19,3 kr./
ltr. Inni í þessum fasta kostnaði eru m.a. viðhaldskostnaður, 
ræktunar og bygginga, rafmagn og hiti, tryggingar og 
fasteignagjöld auk ýmissa annarra kostnaðarliða sem tengjast 
m.a. skrifstofukostnaði og bókhaldi. Þegar launakostnaðurinn 
er skoðaður sérstaklega þá kemur fram að hann er alls um 
26,4 kr./ltr. með launatengdum gjöldum. 

Á þessum 30 kúabúum var rekstrarafgangur án fyrninga 
og vaxta um 45,8 kr./ltr. þetta ár. Ekki var tekið tillit til 
vaxtagjalda milli búa í ofangreindum samanburði en þau eru 

mjög mismunandi eftir því á hvaða skeiði reksturinn er, hvort 
nýlega er lokið við uppbyggingu eða skuldir orðnar litlar 
vegna niðurgreiðslu lána og lítilla framkvæmda síðustu ár. 
Eins og áður kom fram er vaxtakostnaðurinn oft einn stærsti 
útgjaldaliður einstakra búa og því brýnt að fylgjast vel með 
þeim þætti á hverjum tíma.

Með þessari aðferðafræði, að bera saman lykiltölur úr 
ársreikningum eigin bús við eitthvert meðaltal sambærilegra 
búa eða að skoða samanburð eigin bús milli ára, má sjá 
yfirleitt einhver atriði sem ástæða er til að staldra við og velta 
upp hvort ekki megi betur gera í rekstri. 

Gildir þá einu hvort um er að ræða lykiltölur úr ársreikningum 
eða aðrar lykiltölur eins og úr Huppunni eins og minnst var 
á hér á undan.

19.13. Spurningar og vangaveltur 

 ➡ Veltið fyrir ykkur vænlegum leiðum til að auka framleiðni 
kúabúa.

 ➡ Getur tilkostnaður verið of mikill við að auka framleiðni til 
að það borgi sig? Nefnið dæmi ef svarið er já.

 ➡ Nefnið dæmi um stighækkandi, hlutfallslegan og 
stighækkandi breytilegan kostnað.

 ➡ Framlegð er gjarnan notuð í samanburði á fjárhagslegum 
árangri í mjólkurframleiðslu. En hvernig hefur aukin 
verktaka áhrif á þá mynd?

 ➡ Hver væru eðlileg viðbrögð kúabónda við 10% skerðingu 
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greiðslumarks?

 ➡ En við 10% aukningu greiðslumarks?

 ➡ Bóndi stendur frammi fyrir lántöku vegna fjósbyggingar og 
getur valið milli verðtryggðs láns og óverðtryggðs. Hvað ætti 
að ráða því hvort lánið hann tekur?

 ➡ Hver er að jafnaði stærsti útgjaldaliðurinn á kúabúum?
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um vinnulag, lausnir við bústörf og góða búskaparhætti

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

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

Höfundar efnis í bókinni eru:
Anna Lóa Sveinsdóttir, Axel Kárason, Baldur Örn Samúelsson, Berglind Ósk Óðinsdóttir, Egill Gautason, 
Eiríkur Loftsson, Elin Nolsøe Grethardsdóttir, Grétar Hrafn Harðarson, Guðmundur Jóhannesson, Gunnfríður E. 
Hreiðarsdóttir, Harpa Ósk Jóhannesdóttir, Jóhannes Kristjánsson, Linda Margrét Gunnarsdóttir, Magnús B. Jónsson, 
Margrét Gísladóttir, Ólöf Ósk Guðmundsdóttir, Runólfur Sigursveinsson, Sara María Davíðsdóttir, Sigtryggur Veigar 
Herbertsson, Snorri Sigurðsson og Þorsteinn Ólafsson.

Snorri Sigurðsson ritstýrði.

NAUTGRIPARÆ
KT


