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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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2.1. Skipulag búgreinarinnar
Rekstrarumhverfi nautgriparæktarinnar eins og annarra 
búgreina landbúnaðarins mótast af Búvörulögum (Lög 
um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum nr. 
99/1993). Á grundvelli búvörulaganna er á hverjum tíma 
gerður samningur milli ríkis og viðkomandi búgreinar 
um starfskilyrði hennar. Þó samningur þessi sé í grunninn 
samningur um afkomutryggingu þá er þar að finna öll helstu 
rekstrarskilyrði búgreinarinnar og sá rammi sem verður að 
laga sig að. Landbúnaðarráðherra fer með yfirstjórn þessara 
mála fyrir hönd ríkisins og hefur sér til ráðuneytis nefnd, 
„Framkvæmdanefnd búvörusamninga“.

Núgildandi samningur um starfsskilyrði nautgriparæktar 
tók gildi þann 1. janúar 2017 og skal gilda út árið 2026 með 
endurskoðunarákvæðum árin 2019 og 2023. Sú breyting varð 
á að kvótakerfi í mjólkurframleiðslu átti að líða undir lok á 
samningstímabilinu. Þá var ákveðið að tilboðsmarkaðir með 
greiðslumark mjólkur yrðu ekki haldnir frá ársbyrjun 2017 
og við tók innlausn ríkisins. Ríkið hafði þá innlausnarskyldu 
á greiðslumarki gagnvart þeim sem óskuðu eftir henni á 
árunum 2017-2019.

Stuðningsforminu var breytt og byggðist upp á fleiri 
viðmiðum en áður og m.a. var tekinn upp stuðningur við 
framleiðslu á nautakjöti með nýjum hætti. Áfram var stutt 
við kynbótaverkefni eins og skýrsluhald og ræktunar- og 
einangrunarstöðvar.

Með samningunum stóðu kúabændum, sem og öðrum 
bændum, til boða styrkir til framkvæmda. Greidd hafa 
verið framlög vegna nýframkvæmda og endurbóta á eldri 
byggingum sem varða umhverfi, aðbúnað og velferð gripa. 

Stuðningi til framleiðslu á nautakjöti var ráðstafað annars 
vegar til einangrunarstöðvar vegna innflutnings á erfðaefni 
holdanautgripa og hins vegar til að greiða sláturálag á 
nautakjöt sem uppfyllir tilgreindar gæðakröfur. Þannig var 
verið að hvetja til aukinnar og bættrar framleiðslu hér á landi.

Þrátt fyrir áform um aflagningu kvótakerfis í mjólkurframleiðslu 
á samningstímabilinu var sett ákvæði í samninginn um 
atkvæðagreiðslu meðal mjólkurframleiðenda við endurskoðun 
2019. Niðurstaða þeirrar atkvæðagreiðslu var afgerandi en 
89% mjólkurframleiðenda vildu ekki afnema kvótakerfi 
í mjólkurframleiðslu. Í samkomulagi um endurskoðun 
samningsins haustið 2019 voru því gerðar töluverðar breytingar 
frá því sem lagt var upp með við undirritun samningsins árið 
2016. Fallið var frá afnámi kvótakerfisins og viðskipti með 
greiðslumark leyfð að nýju í gegnum tilboðsmarkað. 

Markmið samkomulags um fyrri endurskoðun samningsins 
er að stuðla að framþróun og nýsköpun í nautgriparækt. 
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Mynd 1. Ljósm.: Guðjón Björnsson.
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Áhersla er lögð á rannsóknir og menntun ásamt sjálfbærari 
og umhverfisvænni framleiðslu. Þá kom inn sú nýjung við 
endurskoðunina 2019 að greinin setti sér það markmið að 
hún skyldi kolefnisjöfnuð eigi síðar en árið 2040 og að allar 
afurðir frá íslenskum nautgripabændum yrðu vottaðar sem 
kolefnishlutlausar fyrir árið 2040.

Markmið núgildandi samnings, sem í reynd eru jafn mikilvæg 
og ákvæðin um greiðslurnar sem í honum eru bundnar, eru 
eftirfarandi: 

• Að almenn starfsskilyrði í framleiðslu og vinnslu 
nautgripaafurða og stuðningur ríkisins við greinina 
stuðli að áframhaldandi hagræðingu, bættri 
samkeppnishæfni og lægra vöruverði. 

• Að auðvelda nýliðun, þannig að nauðsynleg 
kynslóðaskipti geti orðið í hópi framleiðenda og 
tryggja að stuðningur ríkisins nýtist sem best starfandi 
bændum. 

• Að stuðla að fjölbreyttu framboði gæðaafurða á 
sanngjörnu verði fyrir innanlandsmarkað. 

• Að gætt sé sjónarmiða um dýravelferð og heilnæmi 
afurða. 

• Að greinin fái svigrúm til að búa sig undir aukna 
erlenda samkeppni og skapa aðstæður til að nýta 
sóknarfæri á erlendum mörkuðum. 

• Að greinin geti endurnýjað framleiðsluaðstöðu í 
samræmi við auknar kröfur um aðbúnað og velferð 
gripa. 

Stuðningur ríkisins við mjólkurframleiðsluna byggir á fram-
leiðslu magni og búfjárfjölda. Eftirfarandi eru megin hugtök 
samningsins:

• Heildargreiðslumark er tiltekið magn mjólkur, mælt í 
lítrum og skiptist milli lögbýla eftir greiðslumarki þeirra.

• Greiðslumark lögbýla er tiltekið magn mjólkur, mælt í 
lítrum, sem ákveðið er fyrir hvert lögbýli og veitir rétt til 
beingreiðslna úr ríkissjóði.

• Beingreiðsla er stuðningur við framleiðslu mjólkur, 
greiddur úr ríkissjóði annars vegar á mjólk framleidda 
innan greiðslumarks og hins vegar alla innvegna mjólk. 

• Verðlagsár fylgir almanaksári. Á hverju ári 
ákveður landbúnaðarráðherra, að fenginni 
tillögu framkvæmdanefndar búvörusamninga, 
heildargreiðslumark fyrir hvert verðlagsár. 
Heildargreiðslumarkið skiptist upp í greiðslumark 
lögbýla og hvert lögbýli nýtur beingreiðslna í samræmi 
við greiðslumark sitt og framleiðslu. 

Meginhluti stuðningsins er í formi beingreiðslna en 
stuðningsformið hefur tekið nokkrum breytingum og byggist 
nú upp á fleiri viðmiðum en áður í takt við umræður á 
alþjóðavettvangi og alþjóðasamninga um eðli stuðnings hins 
opinbera við atvinnurekstur í einstökum löndum. Í dag fá 
bændur auk beingreiðslna sérstakar gripagreiðslur, sem og 
óframleiðslutengdan stuðning á borð við jarðræktarstyrki og 
landgreiðslur. Þá er gert ráð fyrir sérstökum greiðslum til að 
efla ræktunarstarf og þróunarverkefni í nautgriparækt.
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Gripagreiðslur eru greiddar út á fjölda mjólkurkúa annars 
vegar og holdakúa hins vegar á hverju lögbýli eftir ákveðnum 
reglum og skerðast nokkuð eftir bústærð. Í töflum 1 og 2 er 
yfirlit yfir greiðslur eftir fjölda kúa á hverju lögbýli. 

Tafla 1. Skerðing gripagreiðslna eftir bústærð á kúabúum 
með mjólkurkýr.

Mjólkurkýr (árskýr) Hlutfall óskertrar greiðslu
1-50 100%
51-100  75%
101-140  50%
141-180  25%
181 og yfir  0%

Tafla 2. Skerðing gripagreiðslna eftir bústærð á kúabúum 
með holdakýr.

Holdakýr (árskýr) Hlutfall óskertrar greiðslu
1 – 200 100% 
201 – 220  75%
221 – 240  50%
241 – 260  25%
> 260  0%

Hlutdeild hvers framleiðanda í heildarframlagi til 
gripagreiðslna á hverju verðlagsári fer eftir fjölda árskúa 
samkvæmt afurðaskýrsluhaldi hans. Útreikningur á fjölda 
kúa byggir á gögnum úr lögbundnu skýrsluhaldi (Huppu). 

Framkvæmdanefnd búvörusamninga setur nánari reglur 
um greiðslur gripagreiðslna. Skilyrði fyrir að eiga rétt á 
gripagreiðslum sem og öðrum greiðslum af samningi um 
starfsskilyrði nautgriparæktar er þátttaka í afurðaskýrsluhaldi 

og fullnægjandi skil á haustskýrslu í gagnagrunninn Bústofn 
samkvæmt lögum nr. 38/2013 um búfjárhald.

Á sama hátt og Búvörulögin og samningar um starfsskilyrði 
einstakra búgreina móta í raun rekstrarramma 
búgreinanna, móta samþykktir Bændasamtaka Íslands, 
ásamt Búnaðarlögum (lög nr. 70/1998) og rammasamningi 
landbúnaðarins, skipulag og uppbyggingu þeirra. Bænda-
samtök Íslands eru heildarsamtök allra bænda, og 
búgreinadeildir hverrar búgreinar innan Bændasamtakanna 
eru sérstakir málsvarar viðkomandi búgreina. Búnaðarlögin 
móta síðan ramma um samskipti bænda og ríkisins, önnur en 
afurðamál. Bændasamtök Íslands gera sérstakan samning við 
landbúnaðarráðherra fyrir hönd ríkisins til fimm ára í senn 
um þau verkefni sem fjallað er í Búnaðarlögum.

Landssamband kúabænda (LK) eru heildarsamtök naut-
gripabænda, stofnuð árið 1986, og höfðu á hendi þau verkefni 
sem sérstaklega voru tengd fagstarfsemi nautgripa ræktarinnar, 
félagsmálum og markaðsmálum. Við félagskerfisbreytingar 
vorið 2021 færðist hins vegar öll starfsemi félagsins til deildar 
kúabænda innan Bændasamtaka Íslands. Sér deildin um þau 
hagsmunamál sem snerta búgreinina beint, líkt og var hlutverk 
Landssambands kúabænda fyrir sameiningu. Fagráð starfa 
fyrir hverja búgrein og á einstökum fagsviðum. Fagráð móta 
stefnu í kynbótum og þróunarstarfi viðkomandi búgreinar, 
skilgreina ræktunarmarkmið og setja reglur um framkvæmd 
meginþátta ræktunarstarfsins. Enn fremur móta þau tillögur 
um stefnu í fræðslumálum og rannsóknum búgreinarinnar 
og fjalla um önnur mál sem vísað er þangað til umsagnar og 
afgreiðslu. Fagráð í nautgriparækt er skipað fimm fulltrúum 
Bændasamtaka Íslands og skal haft samráð við búgreinadeild 
kúabænda við skipan þeirra. Auk þess eru áheyrnarfulltrúar frá 
helstu stofnunum á sviði nautgriparæktar.
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2.2. Umfang framleiðslunnar

Þróun á fjölda nautgripa
Nautgripir komu til landsins með landnámsmönnum eins og 
annað búfé en á þeim tíma er talið að nyt kúnna hafi verið 
lítil, og hafa menn út frá skráðum heimildum ætlað hana 500-
1.000 kg á ári. Skoðanir þeirra, sem um það hafa ritað, eru 
nokkuð skiptar um hve mikil nautgriparækt hafi verið á fyrstu 
öldum Íslandsbyggðar. Almennt er þó talið að fjöldi nautgripa 
á miðöldum hafi verið verulegur og nautabúskapur snar þáttur 
í búskap landsmanna og voru not af nautgripum á þeim tíma 
fjölþættari en nú gerist. Þannig er talið að allt að 60-70.000 
nautgripir hafi verið hér á landi um 1400 en hafi fækkað 
verulega eftir Svartadauða 1402-1404 og Pláguna síðari 1494. 
Í kjölfar þessara plága á 15. öld er talið að fjöldinn hafi farið 
niður í 15-20.000 nautgripi en sauðfjárrækt hafi vaxið á móti 
þannig að hlutfall sauðfjár gagnvart nautgripum jókst. Sömu 
sögu var að segja eftir Stórubólu, að sauðfjárræktin jókst á 
kostnað nautgriparæktar. Var það meðal annars vegna þess 
að hagstæðara var fyrir bændur að stunda sauðfjárræktina, 
sem var síður mannaflsfrek en nautgriparæktin, sem byggði 
á túnrækt. Á 17. öld, samfara harðnandi árferði og auknum 
efnahagslegum þrengingum þjóðarinnar, fór nautgripum 
að fækka verulega og komst í lágmark í lok Skaftárelda, en 
þá voru nautgripir að talið er tæplega 10 þúsund. Á fyrstu 
öldum Íslandsbyggðar hefur bústofninum að líkindum verið 
framfleytt á takmörkuðum vetrarforða og fellir nautgripa því 
oft verulegur í hörðum vetrum og líklegt er því að geldneyti 
hafi verið hlutfallslega stór hluti stofnsins.

Fyrstu tölur um fjölda nautgripa hér á landi er að finna í 
Jarðarbók Árna Magnússonar og Páls Vídalín árið 1703. Í 
töflu 3 er gefið yfirlit um þróun fjölda nautgripa hér á landi 
frá þeim tíma.

Tafla 3. Yfirlit um þróun á fjölda nautgripa á Íslandi frá 1703.

Ár Fjöldi nautgripa Kýr og kelfdar kvígur
1703 35.860 28.343
1784 9.800
1800 23.296 18.341
1900 23.569 16.741
1910 26.438 17.943
1920 23.497 16.936
1930 30.083 21.686
1940 39.732 28.597
1950 44.505 31.766
1960 53.377 37.922
1970 53.294 34.275
1980 59.933 33.577
1990 74.889 32.246
2000 72.135 27.066
2010 64.639 24.395
2020 81.247 25.764

Nautgripum fór ekki að fjölga verulega hér á landi fyrr en um 
1930. Þá þróun má rekja annars vegar til þess að þá voru fyrstu 
lögin um sölu mjólkurafurða sett hér á landi, og hins vegar til 
örrar þéttbýlismyndunar og mikillar fólksfjölgunar á þessum 
tíma. Hlutfall mjólkurkúa af heildarfjölda nautgripa hefur 
lækkað umtalsvert og er nú um þriðjungur allra nautgripa. 

Afurðavinnsla
Þó afurðir nautgripa hafi á öldum áður verið mjög fjölbreyttar 
eru þær nú nær einvörðungu mjólk og kjöt. Mjólkurafurðirnar 
eru yfirgnæfandi hluti framleiðslunnar en kjötframleiðsla 
hefur þó verið vaxandi samhliða aukinni mjólkurframleiðslu 
eins og sjá má í töflu 4.
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Fyrsta mjólkurbú landsins var stofnað á vegum Mjólkurfélags 
Reykjavíkur árið 1920, en síðan voru byggð mjólkursamlög 
á Akureyri og Hveragerði 1928. Þá risu mjólkurbú einnig á 
Selfossi 1929 og Borgarnesi 1932. Þessi uppbygging hélt síðan 
áfram um allt land fram yfir 1960 og urðu mjólkurbúin flest 17 
talsins. Í dag, árið 2021, er mjólkurafurðavinnsla á sex stöðum 
á landinu þar sem unnið er úr þúsundum lítra af mjólk á degi 
hverjum: hjá KS á Sauðárkróki, hjá Örnu í Bolungarvík og 
hjá MS á Egilsstöðum, Akureyri, Búðardal og Selfossi. Þá er 
einnig ostapökkun á Bitruhálsi en ekki eiginleg vinnsla. Auk 
þess er stunduð heimavinnsla og sala á nokkrum bæjum og 
fer þessi tegund afurðavinnslu vaxandi.

Samhliða uppbyggingu á afurðavinnslu mjólkur byggðist upp 
úrvinnsla á nautgripakjöti hér á landi.

Tafla 4. Þróun í magni mjólkur og nautgripakjöts sem berst 
til afurðastöðva í landinu.

Ár Innvegin mjólk, tonn Innvegið nautgripakjöt, tonn
1930 4.585
1940 18.559
1950 37.766
1960 73.637
1970 97.550
1980 103.138
1990 107.011 2.932
2000 104.025 3.626
2010 123.178 3.895
2020 151.180 4.652

Þróun á fjölda kúabúa
Undanfarna áratugi hefur orðið mikil breyting á búskapar-

háttum á íslenskum nautgripabúum, hvort heldur 
sem horft er til sérhæfðrar mjólkurframleiðslu eða 
nautakjöts  framleiðslu. Þetta sést einkar vel ef horft er til   
þróunar á fjölda mjólkurframleiðenda og meðalframleiðslu hvers 
bús hin síðustu ár, en samhliða jafnri stækkun búanna hefur 
þeim fækkað jafnt og þétt (sjá töflu 5). Mjaltaþjónavæðingin 
hefur víða flýtt þessum breytingum á síðustu árum og fátt bendir 
til annars en að slík þróun muni halda áfram á næstu árum þó að 
eitthvað kunni að draga úr hraða hennar. Þessar breytingar leiða 
af sér síauknar kröfur um að búskapurinn sé stundaður af alúð 
og bændur geti tileinkað sér nýja tækni í framleiðslunni. Traust 
og góð þekking verður því sífellt betri trygging þess að búskapur 
geti skilað góðri lífsafkomu í bráð og lengd.

2 ÍSLENSK NAUTGRIPARÆKT

Tafla 5. Þróun í fjölda mjólkurinnleggjenda, mjólkurmagns 
á hvern framleiðenda og fjöldi annarra búa með skráða 
nautgripi, frá 1965 til 2020.

Ár Fjöldi mjólkur-
innleggjenda

Meðalinnlegg 
á bú

Fjöldi annarra 
búa með skráða 

nautgripi
1965 4.100 25.200
1970 3.421 28.515
1975 2.908 37.197
1980 2.180 47.311 262*
1985 1.985 58.377
1990 1.558 68.685 261
1995 1.332 77.226 532
2000 1.039 100.120 444
2005 793 138.014 343
2010 683 180.349 243
2015 636 229.614 220
2020 542 278.930 205

* Reiknað frá heildarfjölda ársins 1981
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Þróun bústærðar í mjólkurframleiðslunni
Í töflum 6 og 7 er sýnd skipting eftir fjölda kúa á búum hér á 
landi annars vegar árið 1983 og hins vegar árið 2019. Þarna má 
greina hve ör þróun hefur orðið á örfáum áratugum og þróun 
búskaparins farið úr verulegum fjölda búa, þar sem aðeins voru 
fáar kýr og trúlega um blandaðan búskap að ræða, yfir í sérhæfð 
kúabú í mjólkurframleiðslu sem er meginstoð búskaparins 
á viðkomandi búi. Hið ríkjandi form í búskap hér á landi er 
þó enn fjölskyldubú og það form leiðir af sér, þrátt fyrir aukna 
tæknivæðingu búanna, að bústærðin leitar í ákveðið jafnvægi. 
Af þessum sökum eru risastór kúabú, þar sem eru jafnvel 
þúsundir eða tugþúsundir af kúm, ekki til hér á landi.

Tafla 6. Skipting kúabúa á Íslandi eftir fjölda kúa árið 1983.
Fjöldi kúa Fjöldi búa Fjöldi kúa alls
1-5 491 1.035
6-10 340 2.745
11-20 655 10.094
21-30 434 10.789
31-49 186 6.779
50 kýr og fleiri 26 1.748
Samtals 2.132 33.190

Tafla 7. Skipting kúabúa á Íslandi eftir fjölda kúa árið 2019.

Fjöldi kúa Fjöldi búa Fjöldi kúa alls
1-20 44 650
21-40 191 5.799
41-60 177 8.703
61-80 85 5.671
81-100 20 1.783
100 kýr eða fleiri 21 3.271
Samtals 538 25.877

Umfang búgreinarinnar
Nautgriparæktin er umfangsmesta búgrein íslenska landbún-
aðarins og hefur svo verið um langt skeið. Í töflu 8 er yfirlit yfir 
skiptingu verðmætis landbúnaðarafurða frá 1960 til ársins 2020.

2.3. Íslenska mjólkurkúakynið
Líklegast er að meginþorri íslenskra kúa hafi komið frá 
Noregi. Þegar þetta er skrifað, árið 2021, benda nýjar, óbirtar 
rannsóknarniðurstöður (skýrsla unnin við Árósarháskóla 
fyrir norska landbúnaðarráðuneytið) til að íslenskar kýr séu 
skyldastar Þelamerkurkúm (no. Telemarkfe), og austur- og 
vesturfinnskum kúm (fi. Itäsuomenkarja, Länsisuomenkarja; 
en. Eastern Finncattle, Western Finncattle). Áður var talið 
að norskar Þrænda- og Norðurlandskýr (no. Sidet Trønder- 
og Nordlandsfe) væru skyldastar þeim íslensku, en það er 
að líkindum ekki rétt. Önnur kyn sem eru skyld íslenskum 
eiga uppruna sinn í Norður-Skandinavíu, og eru oft nefnd 

Tafla 8. Hlutfallsskipting verðmætis landbúnaðarafurða á 
Íslandi.

Nautgripa-
afurðir

Sauðfjár-
afurðir

Hrossa-
afurðir

Aðrar 
búfjár-
afurðir

Garð-
yrkju-
afurðir

Hlunninda-
afurðir/
Annað

1960 47,3 36,7 1,1 4,5 7,6 2,7
1970 44,2 39,1 1,8 6,9 5,2 2,9
1980 44,4 38,5 1,3 9,1 3,8 2,9
1990 44,8 27,7 3,7 13,6 7,0 3,2
2000 39,5 26,5 2,0 15,7 13,0 3,3
2010* 49,4 22,5 4,1 13,8 8,6 1,6
2020** 48,8 18,2 2,1 18,4 10,9 1,6

* Byggt á heildargjaldstofni búnaðargjalds 2007
** Reiknað út frá upplýsingum um framleiðsluvirði landbúnaðarins árið 2019, að 
viðbættum beingreiðslum.
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fjallakyn, þetta eru til dæmis sænskar Fjallakýr, Síðóttar 
Þrænda- og Norðurlandskýr, og Norðurfinnskar kýr (fi. 
Pohjoissuomenkarja).

Eftir landnám er ólíklegt að nautgripir hafi verið fluttir til landsins 
fyrr en á 18. öld, þegar skipulagðar kynbætur búfjár hófust í 
Evrópu. Nokkrar heimildir eru til um innflutning erlendra 
kúa til landsins á 19. öld, og sögusagnir um flutninga á 18. öld. 
Heimildir geta innflutnings rauðra danskra kúa, að líkindum 
mest af hinu danska Angler kyni. Stórtækastur í ræktun erlendra 
nautgripa var líklega Magnús Stephensen, en hann flutti inn 
nautgripi árið 1816 og aftur 1819. Ítarlegar erfðafræðirannsóknir 
hafa sýnt að áhrif þessa innflutnings eru nærri engin, en þó má 
sjá í íslenska stofninum afar litla búta af erfðaefni sem gætu stafað 
frá þessum innflutningi. Þá hafa holdakynin, Limousine, Angus 
og Galloway, ekki haft teljandi áhrif á íslenskar kýr. Sögusagnir 
hafa verið um að hin mikla ættmóðir íslenskra kúa, Huppa frá 
Kluftum, hafi verið af erlendu kyni, en rannsóknir sýna að sú 
kenning á ekki við nein rök að styðjast. Samandregið má fullyrða 
að íslenski kúastofninn sé einhver óblandaðasti kúastofn í heimi 
sem er sérhæfður til mjólkurframleiðslu en hann hefur aldrei 
verið ræktaður með tilliti til kjötframleiðslueiginleika.

Hafi stofninn verið einangraður frá landnámi, eins og flest 
bendir til, er um að ræða 1100 ára einangrun, og líklega fáir 
stofnar í heiminum sem hafa verið einangraðir jafn lengi. Hin 
langa einangrun hefur leitt til þess að erfðamengi íslenskra 
kúa er töluvert frábrugðin öðrum kynjum.

Erfðabreytileiki
Þrátt fyrir langa einangrun er mikill erfðabreytileiki innan  
kynsins og þrátt fyrir sveiflur í stofnstærð, s.s. í 
Móðuharðindunum, virðist það ekki hafa dregið úr 
erfðabreytileika að ráði. Virk stofnstærð, sem er mat á tapi 

erfðabreytileika vegna skyldleikaræktar, metin út frá erfðamengi, 
er á bilinu 60-80 gripir. Matvæla- og landbúnaðarstofnun 
Sameinuðu þjóðanna mælir með því að virk stofnstærð sé ekki 
lægri en 50-100 fyrir búfjárkyn. Aukning skyldleikaræktar í 
íslenska stofninum er því innan hættumarka, en mikilvægt er 
að skyldleikarækt sé vandlega stýrt.

Þau kúakyn sem eru skyldust íslenskum kúm eru flest afar 
litlir stofnar sem einkum er viðhaldið til verndar kynjunum 
frá útdauða, en ekki sem framleiðslukyn á borð við íslenskar 
kýr. Erfðabreytileiki innan stofna í skyldustu kynjunum er að 
öllum líkindum mun minni en innan íslenska kynsins, sakir 
lítillar stofnstærðar skyldustu stofnanna, og flöskuhálsa sem 
sumir þeirra hafa gengið í gegnum.

Að framangreindu samanteknu má fullyrða að varðveislugildi 
íslenska stofnsins er afar mikið, og líklega fáir sambærilegir 
stofnar í heiminum. Kynið verður verndað með því að halda 
uppi stofnstærðinni, og varast mikla skyldleikarækt í kynbóta-
skipulaginu, og gildir það óháð því hvort íslenskar kýr verði 
í framtíðinni eina mjólkurframleiðslukyn landsins, eða ekki.

2 ÍSLENSK NAUTGRIPARÆKT

Mynd 2. Ljósm.: Atli Vigfússon.
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Enga undirstofna er að finna í íslenska kúastofninum. Hafi 
undirstofna verið að finna áður fyrr, þá hefur sameiginlegt 
ræktunarstarf yfir allt landið algjörlega útrýmt þeirri 
stofnbyggingu. Raunar er óvíst að slík stofnbygging hafi 
verið til staðar. Guðjón Guðmundsson, sem var fyrsti 
nautgriparæktarráðunautur Íslands skrifaði fróðlega grein 
árið 1908 í Búnaðarrit Búnaðarfélags Íslands, sem bar heitið 
Nautgriparækt vor og nautgripafélögin. Þar greinir Guðjón frá 
algjörum skorti á landsvæðabundnum breytileika á útliti eða 
framleiðslugetu íslenskra kúa. Hann taldi að flutningur búfjár 
hafi verið mikill á Íslandi gegnum aldirnar, og það hafi komið 
í veg fyrir myndun undirstofna eftir landshlutum.

Litir íslenska mjólkurkúakynsins
Augljósasta sérkenni íslenskra kúa er vafalaust litafjöl-
breytileikinn, eins og sjá má á myndunum á næstu blaðsíðum. 
Allar myndirnar eru teknar af Söru Maríu Davíðsdóttur nema 
annað sé tekið fram. Íslenski stofninn er einstakur á heimsvísu 
þar sem ekki er vitað að slíkur litafjölbreytileiki finnist í öðrum 
kúastofnum. Þegar skipulagðar kynbætur hófust á nautgripum 
í Evrópu voru kynin afmörkuð hvert frá öðru með litum og 
litamynstrum en slíkt úrval hefur aldrei átt sér stað á Íslandi, þó 
einstakir bændur hafi haft dálæti á ákveðnum litum og ræktað 
þá sér til ánægju. Hér hefur hins vegar einhver ákveðinn litur 
aldrei verið kynbótamarkmið eins og tíðkast víða erlendis og 
því hafa kýrnar haldið mikilli litafjölbreytni. Það er raunar orðið 
eitt af ræktunarmarkmiðunum að viðhalda litafjölbreytninni. 
Þess ber þó að geta hér að ýmis litaafbrigði, sem þekkt eru í 
öðrum kynjum, er ekki að finna í íslenskum kúm.

Íslenski stofninn samanstendur af sex viðurkenndum 
grunnlitum: rauðum, svörtum, kolóttum, bröndóttum, gráum 
og sægráum, sem allir hafa sín blæbrigði. 

Mynd 3. Ljósm.: Sigurjón Helgason.
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Rauður
Helsta einkenni litarins er að jafn rauður litur er yfir allan 
skrokkinn, þó oft megi sjá ljósari hár á kvið og innan á lærum 
en annars staðar á skrokknum. Mjög einkennandi fyrir rauðan 

grip er að húðlitur augnkróka er litlaus. Þá eru blæbrigði 
rauða litarins fjölmörg og spanna bil frá mjög ljósbleikum lit 
yfir í sótrautt, sem er dekksta blæbrigðið af litnum.

2 ÍSLENSK NAUTGRIPARÆKT

Mynd 4. Bleik kýr (stórhuppótt, stjörnótt). 

Mynd 5. Ljósrauð kýr. 

Mynd 6. Ljóssótrauð kýr. 

Mynd 7. Rauð kýr (baugótt, leistótt). 
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Svartur
Svartir gripir hafa jafnan svartan lit yfir allan skrokkinn en líkt 
og með rauða gripi er oft hægt að sjá dálítinn litamun innan á 
lærum og í hupp, þar sem hárin eru oft grásvört. Inni í eyrum 
og í kringum granir svartra gripa eru svört hár. Allar litfrumur 
svartra gripa hafa svarta litarefnið eumelanin sem veldur því 

að húð, horn, klaufir, granir og augnlok eru svört á litinn, svo 
framarlega sem erfðavísir fyrir hvítu litamynstri er ekki til staðar. 
Bæði er þekkt að kýr sé alsvört og eins að hún sé hélusvört. 
Alsvört kýr ber nafn með rentu þar sem öll hár á skrokknum eru 
svört að því gefnu að hún hafi ekki hvítt litamynstur. Hélusvört 
kýr er hins vegar svört kýr með hvítar yrjur um allan skrokkinn. 
Mósvartur er blæbrigði undir svarta grunnlitnum, þessar kýr líta 
út eins og svartir gripir en hafa brúna slikju yfir sig alla.

Mynd 8. Koparrauð kýr. 

Mynd 9. Sótrauð kýr (huppótt, sokkótt). 

Mynd 10. Tinnusvört kýr (sokkótt). 

Mynd 11. Mósvört kýr. 
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Kolóttur
Kolóttir gripir eða dumbóttir, eins og þeir eru stundum nefndir, 
eru svartir með rauðbrún hár inni í eyrum, oft í kolli og eftir 
endilöngum hrygg. Granir þeirra, huppur og innanverð læri 
bera oft ljósan lit en augnkrókar eru yfirleitt dökkir. Þessi litur 
er tilkominn vegna samblands tveggja litarefna, eumelanin 
og phaeomelanin og þó svo að gripurinn sýnist vera alveg 
svartur að grunnlit er raunin önnur, því hárin eru í raun 
ekki fullkomlega svört vegna samblandsáhrifa litarefnanna 
tveggja. Þessi samblandsáhrif eumelanins og phaeomelanins 
hafa því einnig áhrif, líkt og hjá svörtu gripunum, á lit húðar, 
klaufa, tungu, augnloka og grana. Til eru fjölmörg blæbrigði 
kolótta litarins í íslenska stofninum, frá ljóskolóttum lit yfir 
í dökkkolóttan. Hjá ljósustu afbrigðunum eru rauðleit hár í 
miklum meirihluta á skrokknum og ná langt niður á síður en 
hins vegar er dökki liturinn í miklum meirihluta hjá dekkstu 
afbrigðunum, sem veldur því að honum er stundum ruglað 
saman við svartan. Þó er alltaf hægt að sjá einkenni kolótta 
litarins á ljósum granahring og rauðum hárum þótt rauðu 

hárin geti oft verið í mjög litlum mæli, inni í eyrum, á hrygg 
og í kolli. Allir kolóttir kálfar fæðast rauðir en dökkna við 
fyrstu háraskipti eða um þriggja mánaða aldur.

2 ÍSLENSK NAUTGRIPARÆKT

Mynd 12. Ljóskolótt/Rauðkolótt kýr (huppótt, leistótt). 

Mynd 13. Kolótt kýr (huppótt, leistótt). 

Mynd 14. Dökkkolótt kýr (leistótt). 
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Bröndóttur
Bröndóttur litur er horfinn úr mörgum kúastofnum erlendis og 
sem dæmi má nefna að ekkert hreinræktað kúakyn í Ameríku er 
með þennan lit í stofni sínum, en liturinn finnst þó í blendingum 
á þeim slóðum og eins finnst hann í gömlu norsku kúakynjunum. 
Bröndóttir gripir hafa svartar þverrendur, eða bröndur, á rauð- 
eða brúnleitum grunni og bröndurnar, sem koma í flestum 
tilfellum niður með hryggsúlunni, eru mismiklar og fer það 

eftir einstaklingum hve umfang þeirra er mikið. Augnkrókar 
bröndóttra gripa eru yfirleitt húðlitaðir en granir og eyru 
annað hvort svört eða gul. Heiti þessa litar eru ljósbröndóttur, 
rauðbröndóttur, bröndóttur, dökkbröndóttur og kolbröndóttur 
og ræðst það af umfangi branda og mismunandi litatóns undir 
bröndunum hvaða litarheiti hver og ein kýr fær. Þá eru fjölmörg 
blæbrigði af bröndóttum lit, rétt eins og af kolóttum og rauðum 
lit. Ljósasta afbrigðið, sem kallað er ljósbröndótt, er þegar 

bröndurnar sjást varla á kúnni. Þessar kýr 
virðast því vera rauðar en ef vel er að gáð 
sjást örlitlar bröndur, þá helst í kringum 
augu, á mölum og á hálsi. Rauðbröndóttar 
kýr hafa reglulegar bröndur á rauðleitum 
grunni, bröndóttar kýr hafa reglulegar 
bröndur á ljósrauðum eða ljóskolóttum 
grunni, dökkbröndóttar kýr hafa reglu-
legar og mjög þéttar bröndur með 
glöggum grunn  lit og síðast en ekki síst 
hafa kolbröndóttar kýr bröndur sem 
liggja þétt saman á dökkum grunnfleti. 
Auk þess eru rauðleit hár innan í eyrum 
og eftir hryggjarlínu gripsins. Líkt og hjá 
kolóttum gripum fæðast allir bröndóttir 
kálfar rauðir en verða bröndóttir við 
fyrstu hára skipti.

Mynd 16. Rauðbröndótt kýr. 

Mynd 18. Dökkbröndótt kýr. 

Mynd 15. Ljósbröndótt kýr með frostrósir 
(hálfhryggjótt). 

Mynd 17. Bröndótt kýr (smáhuppótt). 
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Grár
Grár gripur, hélugrár eða hélóttur eins og hann er stundum 
nefndur, hefur feld sem blandaður er hvítum og svörtum 
hárum. Gríðarlegur breytileiki er á þessum lit í íslenska 
stofninum og kemur hann þá helst fram í því hversu mismikill 
hvíti og litaði hlutinn er í feld skepnunnar. Sumar skepnur 

eru nánast alveg hvítar á meðan aðrar hafa mikinn meirihluta 
af svörtum hárum. Gripir geta því verið ljósgráir, dökkgráir 
eða steingráir. Í sumum tilfellum koma rauð eða gulleit hár 
í staðinn fyrir hvítu hárin og við slíkar aðstæður myndast 
oft rauðleit skella á feldinum. Ef flekkirnir eru orðnir mjög 
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Mynd 20. Grá kýr. Mynd 22. Dökkgrá kýr (stórhuppótt). 

Mynd 19. Ljósgrá kýr. Mynd 21. Steingrá kýr (stórhuppótt). 
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áberandi er skepnan sögð vera þrílit. Auk þessara gráu lita 
eru til grákolóttur eða kolgrár, grábröndóttur og rauðgrár 
eða rauðyrjóttur. Grákolótti liturinn lýsir sér þannig að grá 
hár koma fyrir á grip sem hefur kolóttan grunnlit. Grái 
liturinn getur verið um allan skrokkinn eða staðbundinn 
við hala, rass og andlit, þá sérstaklega eyru. Grábröndótti 

liturinn kemur fram sem grá eða hvít hár á gripum með 
bröndóttan grunnlit og rauðgrár litur lýsir sér þannig að 
grá hár eru á rauðum grunni þannig að gripurinn verður 
rauðyrjóttur. Grár litur er tiltölulega sjaldgæfur í öðrum 
kúakynjum en því íslenska.

Mynd 23. Grábröndótt kýr (hálfhryggjótt). 

Mynd 24. Grákolótt kýr (botnótt, krímótt). 

Mynd 25. Rauðgrá/Rauðyrjótt kýr (huppótt). 

Mynd 26. Þrílit kýr. 
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Sægrár
Sægráir gripir, eða mósóttir eins og þeir eru stundum kallaðir, 
eru þeir gripir nefndir sem hafa jafnan blýgráan lit um allan 
skrokkinn en liturinn getur þó verið aðeins daufari innan á 
lærum og á kvið en á öðrum hluta skrokksins. Til eru nokkur 
blæbrigði af sægráa litnum í íslenska stofninum en þó má telja 
þau á fingrum annarrar handar. Ljóssægráir gripir hafa ljósan 
sægráan lit eða silfurgráan lit um allan bol. Þeir gripir sem kallast 

sægráir eru með jafnan sægráan lit um allan bol, sægrákolóttir 
gripir eru kolóttir gripir en í stað svarta litarefnisins sem kemur 
á móti því rauða kemur hins vegar sægrár litur. Sægrábröndóttir 
gripir hafa sægráar bröndur á bleikum, rauðum eða brúnleitum 
grunni. Fölbleikir gripir flokkast oft sem sægráir þar sem sami 
erfðavísir stjórnar því að gripur verður fölbleikur og sægrár. 
Þessir gripir eru rauðir en litarefnið hjá þeim er mjög dauft og 
útþynnt og er liturinn oft enn daufari innan á lærum og á kvið 
en annars staðar á skrokknum.
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Mynd 28. Sægrá kýr. Mynd 30. Sægrákolótt kýr. 

Mynd 27. Ljóssægrá kýr (baugótt). Ljósm.: Helga Rún Jóhannsd.
Mynd 29. Sægrábröndótt kýr (huppótt, stjörnótt). 
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Grunnlitir - kálfar
Þegar kálfar fæðast getur verið vandasamt að greina á milli 
grunnlita þeirra og oft erfitt og stundum ógerlegt að greina á 

milli blæbrigða litanna á þeim tíma. Til skýringar má hér sjá 
myndir af kálfum með grunnlitina sex.

Mynd 32. Rauður kálfur. Mynd 31. Svartur kálfur. 

Mynd 33. Kolóttur, smáhuppóttur kálfur. 

Mynd 34. Bröndóttur kálfur. 

Mynd 36. Grár kálfur. Ljósm.: Sveinbjörn 
Eyjólfsson.

Mynd 35. Sægrár kálfur með týru. 
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Litamynstur íslenska mjólkurkúakynsins
Hvítur litur getur komið fram í formi fjölmargra litamynstra 
víðs vegar um skrokkinn s.s sem skjöldótt, huppótt, 
hryggjótt, síðótt, dílótt, hvítt í hala eða týru o.fl. Síðóttir eru 
t.d. þeir gripir sem eru með hvítan lit á nær allri síðunni en 
huppóttir gripir eru með hvítan lit í hupp. Oft getur verið erfitt 
að greina huppótta litamynstrið frá því skjöldótta, þar sem 
ekki er ljóst hvar dregin eru mörk á milli grips sem er mjög 
lítið skjöldóttur og huppóttur. Eins er örðugt að greina milli 
grips sem er stórhuppóttur og síðóttur. Stundum eru gripir 
með örlítinn hvítan blett í hupp eða við júgur en þessir blettir 
eru taldir orsakast af erfðavísi sem veldur huppóttu litamynstri. 
Gripur getur líka verið annað hvort sokkóttur eða leistóttur. 
Ef hvítur litur nær upp fyrir hækla er gripurinn sokkóttur 
en ef hvíti liturinn er neðan við hækil er gripurinn leistóttur. 
Þá eru ýmis litamynstur til sem lýsa hvítum lit á haus. Þegar 
haus er alveg hvítur kallast litamynstrið hjálmótt. Ef litur er í 
kringum augu kýrinnar en haus jafnframt alveg hvítur er kýrin 
baugótt. Krossótt kýr hefur tvær hvítar línur framan í andliti 
sem krossast á einhvern hátt yfir hvora aðra. Kýr er einnig sögð 
krossótt ef hún hefur hvítan haus, lit í kringum augu, á nefi og 
jafnvel í kinnum og á kjálkum. Þegar kýr er húfótt er efri hluti 
höfuðs hennar hvítur en annað litað, hvíti liturinn nær sjaldan 
aftur fyrir eyru og aldrei niður fyrir augu. Gripur er blesóttur ef 
hvít blesa liggur frá hvirfli niður að grönum, blesan getur verið 
misbreið, mislöng og jafnvel verið slitin í sundur. Krímóttar 
kallast þær kýr sem hafa hvíta kjamma eða kjálka. Stjörnóttur 
gripur er með lítinn hvítan, hringlóttan blett í enni en ef hvíta 
svæðið í enninu er orðið frekar stórt og líkist meira laufi eða 
hjarta kallast það lauf. Snoppa kallast það ef lítill hvítur blettur 
er rétt fyrir ofan granir.

Ótal afbrigði eru af þessum mynstrum og má sjá dæmi um 
þau á meðfylgjandi myndum.

Skjöldótt
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Mynd 37. Svört, skjöldótt (laufótt). 

Mynd 38. Rauð, skjöldótt (blesótt). 

Mynd 39. Kolótt, skjöldótt 
(blesótt). 

Mynd 40. Bröndótt, skjöldótt 
(blesótt). 
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Huppótt

Mynd 41. Rauð, stórhuppótt (stjörnótt). 

Mynd 42. Steingrá, stórhuppótt. 

Mynd 43. Sægrá, huppótt. 

Mynd 44. Dökkkolótt, smáhuppótt. 
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Síðótt
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Mynd 45. Svört, síðótt (laufótt, leistótt). 

Mynd 46. Rauð, síðótt (húfótt). 

Mynd 47. Ljóskolótt, síðótt. 

Mynd 48. Bröndótt, síðótt. 
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Sokkótt /Leistótt

Mynd 49. Svört, leistótt (krossótt). 

Mynd 50. Svört, sokkótt (smáhuppótt, stjörnótt). 

Mynd 51. Rauð, leistótt (baugótt). 

Mynd 52. Rauð, sokkótt (huppótt, stjörnótt). 
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Höfuðmynstur
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Mynd 56. Svört, krossótt. 

Mynd 53. Rauð, hjálmótt.

Mynd 57. Rauðbröndótt, 
krossótt. 

Mynd 54. Sótrauð, baugótt.

Mynd 58. Rauð, krímótt. Mynd 55. Rauðbröndótt, dröfnótt. 
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Hryggjóttir gripir eru með hvíta línu á hrygg en misjafnt 
er hvort línan liggur eftir endilöngum hryggnum eða bara 
á fram- eða afturhluta hans. Stundum eru hryggjóttar kýr 
einnig hvítar á kvið og fótum og myndar hvíti liturinn þá eins 
konar ferning utan um kúna. Kýr sem eru með hvítan rass, 
kvið og fætur kallast botnóttar, en kviðóttar ef þær eru hvítar 
við júgur, þó ekki í hupp, og fram eftir kvið að bringukolli. 
Dílóttar eru þær kýr sem eru skjöldóttar og eru yfir 80% 
hvítar. Grunnliturinn kemur fram í smáum afmörkuðum 
dílum á bol þessara kúa. Grönótt litmynstur er vel þekkt 
meðal íslenskra kúa, kýrin er þá hvít með lituð hár í kringum 

Mynd 59. Svört, krímótt. 

Mynd 60. Rauð, húfótt. Mynd 61. Ljósbröndótt, húfótt. 

Mynd 62. Ljósrauð, blesótt.

Mynd 63. Rauð, slitin blesa.

Mynd 64. Sægrá, stjörnótt.

Mynd 65. Svört, laufótt.
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granir og/eða augu eða inn í eyrum. Einnig geta verið blettir 
á hálsi, fótum og bol. Grunnliturinn ræður síðan því hvort 

kýrin er rauðgrönótt, brandgrönótt, kolgrönótt, sægrágrönótt 
o.s.frv. en allir grunnlitir geta sést með grönóttu litmynstri.
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Mynd 66. Rauð, arfhrein hryggjótt. 

Mynd 67. Bröndótt, arfhrein hryggjótt. 

Mynd 68. Ljóskolótt, arfhrein hryggjótt. 

Mynd 69. Ljósrauð, hryggjótt. 

Hryggjótt
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Kviðótt

Mynd 70. Dökkbröndótt, kviðótt (krossótt). 

Mynd 71. Dökkkolótt, kviðótt (krossótt, leistótt). 

Mynd 72. Rauð, kviðótt (baugótt, leistótt). 

Mynd 73. Svört, kviðótt (sokkótt). 
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Dílótt

Mynd 74. Dökkbröndótt, hálfkviðótt (krossótt). Mynd 75. Grákolótt, botnótt. 

Mynd 76. Kolótt, dílótt. Mynd 77. Bröndótt, dílótt (blesótt). 
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Grönótt

Mynd 78. Svargrönótt, áberandi blettir. 

Mynd 79. Kolgrönótt, stöku blettir. 

Mynd 80. Rauðgrönótt, engir blettir. 

Mynd 81. Brandgrönótt, engir blettir. 
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Aðrir útlitsþættir
Annað einkenni á íslenskum kúm er að þær eru flestar 
kollóttar. Valið hefur verið fyrir kollóttum gripum frá upphafi 
ræktunarstarfsins og einungis kollótt naut eru notuð til 
undaneldis. Þetta þykir kostur á kyninu þar sem hyrndar kýr 
geta verið óþjálar í umgengni, og því eru horn mjólkurkúa 
oftast fjarlægð með hornskellingu. 

Hyrndum kúm hefur fækkað mjög með ræktun kúnna, þar 
sem hyrndir gripir hafa ekki verið valdir til framræktunar. Nú 
munu hyrndar kýr vera innan við 3%.

Stærð og þyngd
Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á útliti og byggingu 
íslenskra kúa, en hér verður nokkuð greint frá því sem er vitað. 

Íslenska kýrin er frekar smávaxin, en þó eru mörg kúakyn 
smærri. Hæð íslenskra kúa var mæld árið 2017 með stóru 
úrtaki. Meðalkýrin mældist þá 122 cm há á herðar, brjóstmálið 
188 cm, og skrokklengdin 144 cm, og hafði þá aukist töluvert 
frá síðustu rannsókn á hæð kúa, sem gerð var árið 1977.

Þyngd íslenskra kúa hefur aukist á síðustu áratugum. 
Samkvæmt niðurstöðum á þunga íslenskra kúa frá árinu 
2010, eru þær að meðaltali 429 kg á fyrsta mjaltaskeiði, 

Mynd 82. Þyngd íslenskra kúa hefur aukist á síðustu áratugum. Ljósm.: Egill Gunnarsson.
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um 500 kg á öðru mjaltaskeiði og rúmlega 540 kg á þriðja 
mjaltaskeiði og síðar. Íslenskar kýr eru áþekkar Jersey kúm að 
stærð og þyngd, þó eru þær íslensku heldur lægri en Jersey. 
Bætt fóðrun og aðbúnaður eiga áreiðanlega stóran þátt í 
stækkun og þyngingu íslenskra kúa, en úrval fyrir afurðum 
getur einnig hafa stækkað þær. Smæð kúnna hefur kosti og 
ókosti. Ókostur er að mjaltir á lágum og júgursíðum kúm 
geta verið vandasamar. Helsti kostur við smávaxnar kýr er að 
þær þjást síður af helti og öðrum klaufsjúkdómum en stærri 
gripir. Þá er þess að geta að léttari kýr valda síður landrofi á 
beit. Annar kostur er sá að fóðurþarfir til viðhalds eru minni 
fyrir litla gripi en stóra. Því ætti smávaxin mjólkurkýr að vera 
hagkvæmari framleiðslugripur með tilliti til viðhaldsþarfa. 
Rétt er að geta þess að í mörgum erlendum kynjum hefur 
verið valið sérstaklega fyrir hæð sem eiginleika, en það hefur 
ekki verið gert með beinum hætti á Íslandi en eiginleikinn er 
þó metinn í kúaskoðun. Hæð er metin á línulegum skala og 
arfgengið er hátt, um 0,4. Vafalaust væri því hægt að hækka 
og stækka íslenskar kýr með kynbótum ef stefnt væri að því.

Efnainnihald mjólkur
Nokkur breytileiki er til staðar innan og milli kúakynja 
á mjólkurpróteinum, sem getur haft áhrif á gæði og 
hollustu mjólkur. Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar 
á mjólkurpróteinum í íslenskum kúm, en þar er stór 
akur rannsókna óplægður. Rannsóknir gerðar um og 
eftir aldamótin 2000 sýndu að íslenskar kýr deila nokkuð 
sérstakri mjólkurpróteingerð með norður-skandinavískum 
kúakynjum. Íslenskar kýr höfðu þá mjög hátt hlutfall af 
samsætu B af kappa-kaseini, sem gerir mjólkina heppilega til 
ostagerðar. Íslenskar kýr höfðu einnig óvenju hátt hlutfall af 
samsætum B og C af αS1-kaseini. Þá höfðu þær einnig hærri 
tíðni β-kaseins A2 en flest önnur kúakyn.

Erfðagallar
Ekki eru margir erfðagallar þekktir hjá íslenskum kúm. 
Einn mjög alvarlegur erfðagalli í íslenska stofninum er flátta, 
samvöxtur fram- og afturspena öðrum megin á júgrinu. Öllu 
heilli er tíðni fláttu afar lág í stofninum. Líklega er að finna 
ýmis meingen og banagen í íslenska kúastofninum, líkt og 
öðrum stofnum, en rannsóknir skortir.

Kynbótastarfsemin
Kynbætur á íslenska kúastofninum hófust ekki svo orð sé á 
gerandi fyrr en í upphafi 20. aldarinnar. Búnaðarfélag Íslands 
hafði frá öndverðu forystu í þeim málum og árið 1902 réð 
félagið í sína þjónustu fyrsta ráðunautinn í búfjárrækt; Guðjón 
Guðmundsson. Hann starfaði að vísu aðeins skamman tíma 
eða til ársins 1908, en vann mikið brautryðjendastarf.

Guðjón hófst strax handa um stofnun nautgriparæktarfélaga 
eins og nánar er greint frá í kaflanum um Bústjórn og 
skýrsluhald en félögin voru fá í upphafi. Á 4. áratugnum 
fjölgaði þeim mjög og fóru að hafa veruleg áhrif, en árið 1931 
má segja að fastur rammi hafi skapast um ræktunarstarfið 
þegar fyrstu búfjárræktarlögin voru samþykkt.

Árið 1946 hófust sæðingar í Eyjafirði en fyrsta sæðingarstöðin 
fyrir nautgripi var stofnuð að Grísabóli (flutt að Lundi) við 
Akureyri. Síðan voru stofnsettar stöðvar á Hvanneyri 1949, 
Lágafelli 1951, Laugardælum (Þorleifskoti) 1958 og Blönduósi 
1963. Allar þessar stöðvar dreifðu fersku sæði sem takmarkaði 
það svæði sem hver stöð gat annað.

Tilkoma sæðingarstöðvanna gjörbreytti þeim verkefnum 
sem nautgriparæktarfélögin sinntu áður þar sem hinu 
sameiginlega nautahaldi var létt af félögunum. Framkvæmd 
skýrsluhaldsins færðist einnig frá eftirlitsmönnum félaganna 
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til héraðsráðunauta búnaðarsambandanna en traust og 
öflugt afurðaskýrsluhald er eftir sem áður meginundirstaða 
kynbótastarfsins sem hófst með hinu mikla brautryðjenda-
starfi nautgriparæktarfélaganna á Íslandi.

Með tilkomu sæðinganna varð enn brýnna en áður að geta 
boðið fram reynda kynbótagripi vegna hinna stórfelldu áhrifa 
sem einstakir gripir gátu haft. Til að mæta þessum vanda 
voru settar á stofn tvær afkvæmarannsóknastöðvar önnur í 
Laugardælum árið 1952 en hin á Lundi við Akureyri 1956.

Í töflu 9 er sýnd þróunin í starfi nautgriparæktarfélaganna. 
Árið 1974 var farið að gera allar skýrslur félaganna upp í 
skýrsluvélum og jafnhliða þeirri breytingu var gert nokkuð 
átak til að auka þátttöku bænda í skýrsluhaldinu. 

Árið 1969 keypti Búnaðarfélag Íslands Búfjárræktarstöð 
Vesturlands á Hvanneyri til að hefja þar djúpfrystingu 
á sæði, sem hófst árið 1970. Sama ár hófst tölvuvætt 
skýrsluhald sem jók til muna möguleika á allri úrvinnslu 
úr skýrslunum. Um leið voru allar stöðvarnar, aðrar en 
stöðin í Laugardælum lagðar niður. Starfsemi stöðvarinnar í 
Laugardælum var svo hætt árið 1978. Með djúpfrystingunni 
varð mögulegt að koma við sæðingum nautgripa um allt land 
og afkvæmarannsóknastöðvarnar voru svo lagðar niður í 
kjölfar djúpfrystingarinnar, en síðan hafa afkvæmarannsóknir 
verið byggðar á þeim upplýsingum sem fást með afurða-
skýrsluhaldinu. Árið 2007 hófust framkvæmdir við 
nýja nautastöð á Hesti í Borgarfirði og fluttist starfsemi 
nautastöðvarinnar þangað árið 2009 og hefur verið þar síðan.

Afurðasemi
Ræktun og betri fóðrun hefur breytt kúastofninum verulega 
síðustu öldina og eins og áður hefur komið fram hafa kýrnar 
stækkað og þyngst ásamt því að afurðirnar hafa stóraukist.

Byggingarlag íslenskra kúa og júgurgerð eru talsvert 
breytileg borið saman við önnur kyn, enda ræktun kynsins 
staðið skemur en gerist hjá útbreiddustu kynjunum og 
úrvalsmöguleikar minni vegna þess hve smár stofninn er. 
Íslensku kýrnar eru fyrst og fremst mjólkurkýr en eru taldar 
henta heldur illa til kjötframleiðslu. Ræktunarstarf hér á landi 
hefur því alltaf miðað að ræktun á mjólkurkúm og hafa miklar 
framfarir náðst í framleiðslugetu kúnna.

Meðalársafurðir íslensku kúnna árið 2020 voru samkvæmt 
skýrsluhaldi 6.384 kg, próteinhlutfallið 3,42% og fituhlutfallið 
4,26%. Íslensku kýrnar voru löngum taldar endingargóðar 
en þar hefur sigið á ógæfuhliðina og er meðalending komin 
niður fyrir þrjú mjaltaskeið. 

Mynd 83. Með tilkomu byggingar Nautastöðvarinnar á Hesti 
gjörbreyttust aðstæður til sæðistöku. Ljósm.: Sveinbjörn Eyjólfsson.
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2.4. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Á hvern hátt má leggja mat á fjölda 
búfjár hér á landi á fyrstu öldum 
Íslandsbyggðar?

 ➡ Hvaða breytingar telur þú að verði í 
fjölda nautgripa hér á landi á næstu 
árum?

 ➡ Gerðu yfirlit um breytingar í 
nautgripafjölda í þínu heimahéraði 
síðustu 20 árin og útskýrðu þessar 
breytingar.

 ➡ Hvert var gildi afkvæmarannsókna
stöðvanna í ræktunarstarfinu og hvaða 
annmarka höfðu þær?

 ➡ Greinið orsakir þeirra breytinga sem 
sýndar eru í 9. töflu.

 ➡ Ræðið á hvern hátt efla megi 
nautgriparæktarfélögin og afla þeim 
nýrra verkefna.

 ➡ Hvaða kostir og ókostir eru á íslensku 
mjólkurkúnni sem framleiðslukyni?

Tafla 9. Fimm ára meðaltöl nautgriparæktarfélaganna*

Ár Meðalfjöldi  
árskúa

 Meðalnyt 
árskúa, kg

Meðalfjöldi árskúa á 
skýrsluhaldsbúum

Mjólkur-
fita, %

Mjólkur-
prótein, kg

1905* 831 2.210 3,2 3,59
1906-10 1.213 2.229 3,1 3,59
1911-15 2.126 2.261 3,9 3,68
1916-20 2.418 2.218 3,6 3,50
1921-25 1.716 2.447 3,6 3,72
1926-30 2.921 2.447 3,7 3,70
1931-35 7.713 2.508 3,7 3,71
1936-40** 10.399 2.527 4,5 3,73
1941-45 8.406 2.805 4,9 3,80
1946-50 8.487 2.880 6,4 3,75
1951-55** 11.868 2.986 8,0 3,77
1956-60 13.827 3.245 9,6 3,89
1961-65 15.282 3.329 11,9 3,97
1966-70 13.432 3.543 14,2 4,05
1971-75 16.292 3.682 16,3 4,12
1976-80 18.469 3.737 20,0 4,14
1981-85 18.686 3.843 21,3 4,11
1986-90 18.607 4.013 22,4 4,05
1991-95*** 19.898 4.147 22,7 4,09 3,40
1996-00 21.403 4.405 24,7 4,03 3,33
2001-05 20.571 5.095 28,5 4,04 3,37
2006-10 23.117 5.401 36,8 4,14 3,39
2011-15 23.455 5.647 40,2 4,20 3,37
2016-20 25.805 6.256 46,4 4,23 3,38

* 1905 er fyrsta skráða árið, ekki meðaltal
** Ekki eru til gögn fyrir árið 1937 né fitumælingar árið 1954
*** Fyrstu gögn um próteinmælingar eru frá árinu 1993
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NAUTGRIPARÆKT
Alhliða fræðslurit um nautgriparækt ásamt fjölbreyttum upplýsingum  

um vinnulag, lausnir við bústörf og góða búskaparhætti

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

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