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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



Nautgriparækt 

Ljósmynd framan á kápu: 
Áskell Þórisson

Ljósmyndir aftan á kápu:
LK og Helga Sjöfn Helgadóttir

Hönnun og umbrot: 
Þórunn Edda Bjarnadóttir

Prófarkalestur: Sigurður Þórðarson

Prentun: Prentmet Oddi ehf.

Bók þessa má ekki afrita með neinum hætti, svo sem ljósmyndun, prentun, hljóðritun eða á annan sambærilegan hátt,  
að hluta eða í heild, án skriflegs leyfis útgefanda.

Bókin er gefin út með stuðningi frá Þróunarsjóði nautgriparæktarinnar

ISBN: 978-9935-24-960-9

Snorri Sigurðsson 2021



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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20.1. Inngangur
Núorðið er hægt að nálgast nánast allt fræðilegt efni með 
rafrænum hætti og hér hefur verið tekinn saman listi yfir 
ýmsar vefsíður sem geta veitt áhugafólki um nautgriparækt 
margvíslegar upplýsingar. Listinn, sem var tekinn saman 
vorið 2021, er hvorki tæmandi né tímalaus og því geta orðið 
ófyrirsjáanlegar breytingar á vefslóðum sem gera þær úreltar. 
Í slíkum tilfellum er ráðlegt að leita á veraldarvefnum og finna 
þannig rétta vefslóð auk þess að með leit á veraldarvefnum 
verður líklega alltaf einfaldast að finna þar til gerðar 
upplýsingar. Þá má benda á það að ótal myndbönd og lifandi 
kennsluefni er nú einnig orðið aðgengilegt á veraldarvefnum.

20.2. Innlent efni
Nokkrar íslenskar vefsíður sem innihalda gagnlegt efni fyrir 
áhugafólk um nautgriparækt

afurd.is Rafrænt greiðslukerfi 
landbúnaðarins

anr.is Heimasíða Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytisins

audhumla.is Samvinnufélag 
mjólkurframleiðenda

bbl.is Almennar landbúnaðarfréttir og 
veffréttablaðið Bændablaðið

bjensen.is Samnefnt fyrirtæki í slátrun og 
kjötvinnslu

bondi.is Bændasamtök Íslands

huppa.is Skýrsluhaldskerfi 
nautgriparæktarinnar

iseyskyr.is Sérstök upplýsingasíða um 
íslenska skyrið

jord.is Skýrsluhaldskerfi í jarðrækt

ks.is Kaupfélag Skagfirðinga, m.a. 
mjólkursamlag og sláturhús

lbhi.is Landbúnaðarháskóli Íslands

maelabordlandbunadarins.is Upplýsingasíða um framleiðslu, 
sölu og birgðir landbúnaðarvara

mast.is Matvælastofnun

matis.is Rannsókna-, þróunar- og 
þjónustumiðstöð matvælamála

ms.is Mjólkursamsalan

naut.is Landssamband kúabænda

nautaskra.net Upplýsingasíða Nautastöðvar BÍ

nordlenska.is Samnefnt afurðafyrirtæki í kjöti

rml.is Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

sahun.is SAH afurðir, slátrun og 
kjötvinnsla

sam.is Samtök afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði

skemman.is Varðveislusafn námsritgerða og 
rannsóknarita á Íslandi

slh.is Sláturhús Hellu

ss.is Sláturfélag Suðurlands

timarit.is

Hér má finna margskonar fróðleik 
um nautgriparækt en vefsíðan 
leitar í gömlum útgefnum 
heimildum

20.3. Erlent efni
Nokkrar erlendar vefsíður sem innihalda gagnlegt efni fyrir 
áhugafólk um nautgriparækt. Vegna fjölda ábendinga um 
þessar erlendu vefsíður hafa þær verið grófflokkaðar hér til 
einföldunar. Sumar upplýsingasíður eiga heima í fleiri en einum 
flokki en eru hér einungis taldar upp einu sinni til hagræðis.

Mjólkurafurðafyrirtæki og ýmis samtök

arla.com Samvinnufélag kúabænda í 7 löndum í 
Norður-Evrópu
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fil-idf.org Alþjóðasamtök afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði

fonterra.com Samvinnufélag nýsjálenskra kúabænda í 
mjólkurframleiðslu

frieslandcampina.com Samvinnufélag hollenskra kúabænda í 
mjólkurframleiðslu

globaldairyplatform.
com

Samstarfsvettvangur afurðastöðva 
í mjólkuriðnaði og fleiri aðila um 
sjálfbærni og ábyrga framleiðslu 

icelandicprovisions.
com

Fyrirtæki að hluta í eigu MS í 
skyrframleiðslu í Bandaríkjunum

ifcndairy.org Alþjóðasamstarf þjóða um samanburð á 
mjólkurframleiðslu í heiminum

mejeri.dk Samtök danskra afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði

nml.no Samtök starfsfólks í norskum 
mjólkuriðnaði

norrmejerier.se Samvinnufélag sænskra kúabænda í 
norðurhluta landsins

thise.dk
Danskt samvinnufélag þarlendra 
kúabænda í lífrænni mjólkurframleiðslu 
og samstarfsaðili MS í framleiðslu á skyri

tine.no Samvinnufélag norska kúabænda í 
mjólkurframleiðslu

valio.com Samvinnufélag finnskra afurðastöðva í 
mjólkuriðnaði

q-meieriene.no Norskt fyrirtæki í mjólkurvinnslu og m.a. 
á skyri í samvinnu við MS

Fóður

allaboutfeed.net Áhersla á upplýsingar um fóður og 
fóðrunarefni

deheus.com Hollenskt fyrirtæki í 
fóðurvöruframleiðslu

dlg.dk Danskt fyrirtæki í fóðurvöruframleiðslu

yara.com Norskt fyrirtæki í áburðarframleiðslu

Sjúkdómar

msdvetmanual.com Bandarískur gagnagrunnur um helstu 
búfjársjúkdóma

nadis.org.uk Breskur gagnagrunnur um helstu 
búfjársjúkdóma

merckvetmanual.com Bandarískur gagnagrunnur um helstu 
dýrasjúkdóma

Kynbótastarf
altagenetics.com Alþjóðlegt fyrirtæki í nautgripakynbótum

geno.no
Vefsíða og veftímarit frá ræktunarfélaginu 
Geno, fróðleikur um kynbætur og 
frjósemi

lic.co.nz Ýmsar upplýsingar um kynbótastarfsemi

oksekatalogen.geno.no Upplýsingar um ræktun nautgripa í 
Noregi

spermvital.com Samnefnt fyrirtæki sem framleiðir 
sérstaklega langlíft sæði

vikinggenetics.com
Vefsíða og veftímarit frá ræktunarfélaginu 
VikingGenetics, fróðleikur um kynbætur 
og frjósemi

wcgalp.com Heimsráðstefna búfjárkynbóta

wwsires.com Alþjóðlegt fyrirtæki í nautgripakynbótum

Landbúnaðarháskólar og rannsóknastarf

dairycampus.nl Hollenskt rannsóknasetur 
mjólkurframleiðslu

dca.au.dk Landbúnaðar- og matvælastofnun 
Árósarháskóla

helsinki.fi Finnski háskólinn í Helsinki þar sem 
m.a. er landbúnaðarsvið
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journalofdairyscience.
org

Vefur samnefnds tímarits um rannsóknir 
í nautgriparækt

nmbu.no Norski umhverfis- og lífvísindaháskólinn

science.ku.dk Náttúru- og lífvísindasvið 
Kaupmannahafnarháskóla

sciencedirect.com Gagnagrunnur alþjóðlegra 
vísindarannsókna

slu.se Sænski landbúnaðarháskólinn

wur.nl Hollenski landbúnaðarháskólinn

Landbúnaðarfréttasíður og -blöð
atl.nu Blandaðar landbúnaðarfréttir og pistlar

buskap.no Norskt fagblað um nautgriparækt, 
fóðuröflun og jarðrækt

bondebladet.no Þarlent bændablað

dairyindustries.com Áhersla á málefni mjólkuriðnaðarins

farmingmagazine.com Ýmsar almennar landbúnaðarupplýsingar

ja.se Þarlent bændablað

landbrugsavisen.dk Þarlent bændablað

landlantbruk.se Ýmsar almennar landbúnaðarfréttir

maskinbladet.dk Áhersla á landbúnaðarvélar og -tæki

ruralnewsgroup.co.nz Ýmis málefni landbúnaðar í Eyjaálfu

thebullvine.com Daglegar nautgriparæktarfréttir víða að 
úr heiminum

Mjólk

dairy.ahdb.org.uk Margskonar faglegur fróðleikur og 
tölfræði um mjólkurframleiðslu

dairybusiness.com Vefsíða og veftímarit um 
mjólkurframleiðslu

dairyglobal.net Ýmsar fréttir og pistlar um 
mjólkurframleiðslu

dairyherd.com Vefsíða og mánaðarlegt veftímarit um 
mjólkurframleiðslu

dairyreporter.com Áhersla á málefni mjólkurframleiðslu

globaldairytrade.info Uppboðsmarkaður helstu mjólkurvara

maelkeritidende.dk Ýmislegt sem snýr að mjólkurframleiðslu

progressivedairy.com Vefsíða og mánaðarlegt veftímarit, áhersla 
á mjólkurframleiðslu

Nautakjöt

angus.org Fjölþættar upplýsingar um 
holdanautaeldi og -ræktun

beefandlamb.ahdb.
org.uk

Margskonar faglegur fróðleikur og 
tölfræði um nautakjötsframleiðslu

danishcrown.com Danskt samvinnufélag í slátrun og 
kjötvinnslu

drovers.com Ýmis málefni nautgripabænda í 
kjötframleiðslu

globalmeatnews.com Áhersla á fróðleik um kjötframleiðslu

nortura.no Norskt samvinnufélag í slátrun og 
kjötvinnslu

progressivecattle.com Vefsíða og mánaðarlegt veftímarit, áhersla 
á nautakjötsframleiðslu

thebeefsite.com Áhersla á nautakjötsframleiðslu

tyr.no Félag norskra kúabænda í kjötframleiðslu

Ráðgjafarþjónusta
beef-cattle.extension.
org Áhersla á nautakjötsframleiðslu

extension.psu.edu Ráðgjafarþjónusta Penn State Extension 
um landbúnað

dairy-cattle.extension.
org Áhersla á mjólkurframleiðslu
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dairynz.co.nz Áhersla á mjólkurframleiðslu

landbrugsinfo.dk

Gagnagrunnur með ýmsum 
áhugaverðum upplýsingum. Sumar 
síðurnar eru læstar og þarf að kaupa 
aðgengi að þeim

milkquality.wisc.edu Ráðgjafarsvið Wisconsin háskólans um 
mjólkurgæðamál

seges.dk Þróunar- og ráðgjafarmiðstöð danskra 
bænda

vxa.se Sænska ráðgjafarmiðstöðin
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