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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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3.1. Inngangur
Nautgripir hafa greinst í gegnum tíðina í mismunandi 
kyn. Kynin hafa eflaust mótast bæði af staðháttum þar 
sem þeir voru ræktaðir og þeim notum sem höfð voru af 
þeim, auk landfræðilegrar einangrunar. Þannig urðu til 
svokölluð landkyn sem voru vel aðlöguð loftslagi, landslagi, 
plöntuframboði og sjúkdómum á hverjum stað. Á seinni 
öldum var síðan farið að rækta upp kyn með ákveðna 
eiginleika og ekki síður ákveðin útlitseinkenni og var 
hreinræktun talin lykilatriði. Þá urðu til ýmis kyn sem eru t.d. 
með einstaklega góða eiginleika til mjólkurframleiðslu eða 
kjötvaxtar og hafa orðið að ráðandi kynjum í nautgriparækt 
á heimsvísu. Með nútíma tækni er orðið tiltölulega auðvelt 
að flytja erfðaefni og fósturvísa á milli landa, sem má þá 
nota til þess að kynbæta stofna í mismunandi löndum. 
Ennþá eru þó víða til hin ýmsu landkyn sem hafa nú þá 
sérstöðu að varðveita erfðafjölbreytileika sem mikilvægt er 
að vernda til frambúðar.

Í meginatriðum skiptast nautgripakyn eftir því hvort þau 
eru ætluð til mjólkurframleiðslu eða kjötframleiðslu, 
þ.e.a.s. í mjólkurkúakyn og holdakyn, þótt vissulega 
hafi einnig verið ræktuð tvínytjakyn þar sem reynt er að 
sameina þessa kosti. Þó má benda á að skil milli kynja verða 
á köflum ógreinileg þar sem algengt er orðið að blanda 
saman ólíkum kynjum í ræktuninni til þess að ná fram 
svokölluðum blendingsþrótti. Blendingsþróttur lýsir sér 
sem betri vöxtur, frjósemi eða lifun einstaklinga sem verða 
til við blöndun tveggja stofna heldur en gæti fengist hjá 
foreldrum í hvorum stofni fyrir sig. Einnig eru til ýmis kyn 
sem ræktuð hafa verið til dráttar og vinnu í landbúnaði. 
Þau kyn eru ennþá algeng í Indlandi og öðrum löndum í 
Asíu og einnig í Afríku en eru minna áberandi í vestrænum 
löndum. 

Talið er að alls séu um 800-1.000 nautgripakyn í heiminum 
í dag og hafa þau eflaust verið fleiri áður fyrr. Hér verður 
aðeins fjallað um nokkur kyn, þau sem eru fyrirferðarmest og 
mögulega best þekkt af mjólkurkúakynjum, holdakynjum og 
tvínytjakynjum. Þá verður einnig vikið að hinum svokölluðu 
Norrænu kynjum. Umfjöllun um íslenska mjólkurkúakynið 
er í kafla 2.

3.2. Mjólkurkúakyn

Holstein-Friesian (HF) � � 

Holstein-Friesian (HF) kynið eru upprunnið í hinu hollenska 
héraði Fríslandi og þýska héraðinu Holstein (einnig þekkt sem 
Holtsetaland). Kynið, sem er upprunalega svartskjöldótt, hefur 
í aldaraðir verið notað á svæðunum við Norðursjó enda komið 
frá nautgripum sem höfðu verið ræktaðir sérstaklega sem góð 
beitardýr sem nýttu grasfóðrun vel í mjólkurframleiðslu. Í 
upphafi var kynið löngum ræktað sem tvínytjakyn, en í seinni 
tíð hafa kjöteiginleikar fengið litla eða enga áherslu í helstu 
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ræktunarlöndunum. Kynið er algengasta kúakyn heims og 
er yfirgnæfandi í mjólkurframleiðslu hins vestræna heims. 
Segja má að kynið sé ræktað á heimsvísu þar sem erfðaefni 
er flutt í stórum stíl á milli landa, þótt að ræktuninni standi 
mörg ræktunarfélög og fyrirtæki. Ræktunaráherslur eru þó 
nokkuð breytilegar milli landa, t.d. er lögð veruleg áhersla 
á heilsufarsþætti á Norðurlöndunum meðan ræktunin í 
Bandaríkjunum leggur mjög einhliða áherslu á afurðir. Vegna 
þess hvað kynið er útbreitt í heiminum býr það við afar 
breytilegar aðstæður og er talið geta aðlagað sig vel og hentað 
ólíkum búskaparháttum. 

Holsteingripir eru oftast svartskjöldóttir en rauðskjöldótt 
afbrigði eru þó til og þá eru flestir gripir hyrndir þó í seinni 
tíð hafi hlutfall kollóttra gripa vaxið. Kýrnar vega að jafnaði 
um 650-700 kg en nýsjálenskar Holstein kýr eru töluvert 
smávaxnari. Holstein stofninn er tvímælalaust sá mest 
ræktaði í heiminum, kýrnar eru háfættar, júgurgerð þeirra er 
afar góð sem og mjaltir og geðslag. Afurðir eru að sjálfsögðu 
misjafnar eftir búskaparlagi, til að mynda eru meðalafurðir 
þeirra í Bandaríkjunum yfir 11.000 kg/ári, nærri 12.000 kg/ári 
í Danmörku, en um eða innan við 4.500 kg/ári á Nýja-Sjálandi. 
Afurðahæstu Holstein kýrnar geta mjólkað rúmlega 30.000 
kg/ári. Efnainnihaldið í mjólk Holstein kúa er að jafnaði lágt 
miðað við mörg önnur kyn, en það er þó mjög breytilegt 
milli landa. Í dag teljast þessir gripir ekki miklir kjötgripir en 
naut hafa þó vaxtargetu í kringum 1.200 g/dag sem er nærri 
helmingur þess sem naut af bestu holdakynjum ná. Ófrjósemi 
telst líklega helsti veikleiki þessara kúa en fótasjúkdómar og 
helti geta líka hrjáð þær. 

Til Holstein-Friesian teljast meðal annars sænski svartskjöldótti 
stofninn (SLB) og sá danski svartskjöldótti (SDM).

Ayrshire 

Ayrshirekynið er upprunnið í samnefndu héraði í 
Skotlandi en finnst nú víða utan heimalandsins. NRF 
kynið í Noregi og SRB í Svíþjóð eru að mestu komin út 
af Ayrshire og að talsverðu leyti út af RDM í Danmörku. 
Þessi kyn eru yfirleitt flokkuð sem hluti af Ayrshirekyninu. 
Í dag er öflugasta ræktunarstarf meðal Ayrshirekynja 
að finna á Norðurlöndunum og sér í lagi í Finnlandi. 
Gripirnir eru rauðskjöldóttir og yfirleitt hyrndir (nokkuð 
er þó um kollótt í NRF), þungi fullorðinna kúa er 550-
600 kg. Júgurgerð, mjaltir og skap er ágætt, en jafnast þó 
ekki á við það sem gerist hjá Holstein gripum. Afurðir 
eru sömuleiðis nokkru minni en hjá Holstein og sem fyrr 
misjafnar eftir aðstæðum. Í Svíþjóð eru afurðir þeirra að 
meðatali tæplega 9.000 kg/ári en í Noregi um 7.000 kg/
ári. Á Norðurlöndunum hefur verið lögð veruleg áhersla 
á heilsufarsþætti í ræktunarstarfinu, s.s. mótstöðu gegn 
júgurbólgu og frjósemi. Sem kjötframleiðslukyn standa 
a.m.k. norrænu Ayrshire stofnarnir HF gripum framar.
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Brown Swiss � 

Þetta kyn er upprunnið í Sviss og er talið að ræktun þess hafi 
hafist fyrir a.m.k. 1000 árum. Brown Swiss nautgripir eru 
leirljósir með dökka umgjörð um augun, sem léttir þeim lífið 
í mikilli sól. Bæði eru til hyrndir og kollóttir gripir. Fullvaxnar 
eru kýrnar 500-700 kg og nautin 800-1.150 kg.

Brown Swiss eru harðgerðir gripir með að jafnaði góða 
endingu og sterka byggingu, sér í lagi fætur og klaufir. Kynið 
hentar einnig ágætlega til kjötframleiðslu. Kýrnar framleiða 
mjólk með háu efnainnihaldi og eru sagðar framleiða prótein 
og fitu í nokkuð jöfnum hlutföllum (fita allt að 4,25% og 
prótein að 3,36% árið 2019 í Bandaríkjunum). Þessi eiginleiki, 
ásamt próteinsamsetningu, mjólkurpróteinsins gerir mjólk 
frá Brown Swiss einkar áhugaverða til ostaframleiðslu. Sterk 
fótagerð þeirra gerir það svo að verkum að endingin er meiri 
en margra annarra mjólkurkúakynja. Þá spillir ekki að ekkert 
annað kyn í heiminum fær eins jákvæða umsögn varðandi 
geðslag og umgengnisþætti, en gripirnir eru einstaklega 
þægilegir í meðförum.

Algeng meðalnyt er um 7-8.000 kg/ári en það er þó afar 
misjafnt eftir löndum. Þannig er t.a.m. meðalnytin í Sviss um 
7.000 kg/ári en í Bandaríkjunum 10.000 kg/ári.

Brown Swiss er næstalgengasta mjólkurkúakyn heimsins með 
um 8 milljón skráða gripi í skýrsluhaldskerfum víða um heim. 
Talið er að stofninn í heild telji um 14 milljónir gripa og má 
finna þá nánast um allan heim.

Jersey � 

Kynið er upprunnið á samnefndri eyju í Ermasundi. Þess 
er fyrst getið sem sérstaks kyns í kringum árið 1700 og var 
algerlega einangrað á eyjunni frá 1789 til ársins 2008 þegar 
leyft var að flytja inn nautgripi á ný. Útflutningur gripa og 
sæðis var þó leyfður og kynið ræktað víða í heiminum. Kýrnar 
eru gulbrúnar á lit en nautin öllu dekkri. Gripirnir eru hyrndir 
og frekar smávaxnir af tömdum kúm að vera en kýrnar eru 
u.þ.b. 400 kg á þyngd. Kynið hefur alltaf verið ræktað með það 
fyrir augum að fá sem mesta mjólkurfitu fyrir hverja einingu 
fóðurs, enda fituprósenta mun hærri en hjá öðrum kynjum 
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eða um 6%, og prótein um 4%. Það hentar hins vegar illa til 
kjötframleiðslu. 

Júgur- og spenagerð er með ágætum og gripirnir eru hraustir 
og endingargóðir með góða frjósemi. Kynið er nú útbreiddast 
á Nýja-Sjálandi og í Ástralíu, en líka algengt á Bretlandseyjum 
og í Bandaríkjunum og Kanada. Ársafurðir Jerseykúa í 
Danmörku eru að jafnaði 6.600 kg með 5,8% fitu og um 4% 
prótein. Þær skila því ótrúlega miklu af verðefnum miðað 
við stærð og henta afar vel þar sem mikið af mjólkinni fer í 
vinnslu en ekki seld sem hefðbundin drykkjarmjólk.

Guernsey � 

Kynið kemur frá eyjunni Guernsey í Ermasundi og var fyrst 
skráð sem sérstakt kyn um 1700. Þessir gripir eru ljósrauð-
skjöldóttir og meðalstórir, kýrnar verða um 450-500 kg. 
Kýrnar eru þægilegar í mjöltum vegna jafnaðargeðs og þykja 
hagkvæmar mjólkurkýr vegna góðrar fóðurnýtingar en þær 
þurfa 20-30% minna fóður fyrir hvert kg af framleiddri 
mjólk en önnur algeng mjólkurkúakyn. Þrátt fyrir það 

framleiða þær mjólk með nokkuð háu efnainnihaldi, 4,8% 
fitu og 3,6% próteini. Þær eru einnig þekktar fyrir litla 
burðarerfiðleika. Stofninn er ekki stór, en kynið er þó vinsælt 
til mjólkurframleiðslu í Bandaríkjunum, Kanada, Suður-
Afríku, Ástralíu og á Nýja-Sjálandi og á Bretlandi er unnið að 
varðveislu kynsins. 

3.3. Norræn kúakyn
Á Norðurlöndunum finnast ýmis kúakyn, bæði landkyn 
(upprunaleg kyn) og kyn flutt inn frá öðrum löndum 
Evrópu.

Í Danmörku finnast rúmlega 40 kúakyn en þar eru danskar 
Holstein kýr (SDM) langalgengasta kynið. Þær voru áður 
þekktar sem svartskjöldóttar danskar kýr og eiga rætur 
sínar að rekja til landkyns af Jótlandi sem var kynbætt með 
hollenskum Friesian kúm. Danskar Jersey kýr, sem voru 
innfluttar frá Svíþjóð um 1900, eru nú næstalgengasta kyn 
landsins. Þar á eftir koma Rauðar danskar kýr (RDM), 
sem er kyn sem hefur lengi verið ræktað í Danmörku og 
á rætur sínar að rekja til landkynja sem blandað var við 
innflutt kyn. Fullorðnar kýr af RDM kyni eru um 700 kg 
á fæti og mjólka um 8.000-9.000 kg á ári með frekar háu 
próteininnihaldi. DRK eða danskar rauðskjöldóttar kýr 
eru landkyn sem var kynbætt með erlendum kynjum og 
hafa verið ræktaðar sem tvínytja kyn. Þær voru töluvert 
kynbættar með Holstein kyni og nú hefur stór hluti þeirra 
verið skilgreindur með dönskum Holstein kúm og aðeins 
eru fáir einstaklingar eftir sem teljast sem DRK.

Kúakynin í Svíþjóð eru SRB sem er rauðskjöldótt landkyn, 
nú blandað með Ayrshire. Einnig er þar SLB sem eru 
svartskjöldóttar kýr og er það útbreiddasta kúkyn Svíþjóðar. 
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Það er upprunnið í Frísland héraði í Þýskalandi og er 
einn þeirra stofna sem stendur að baki Holstein. SKB er 
svarthryggjótt gamalt landkyn sem einkum er ræktað í 
norður Svíþjóð. Einnig eru þar sænskar fjallakýr (Fjallko) og 
Fjallnara, Bohuskulla, Ringamålako, Kullig boskap og Vaneko.

Kúakynin í Finnlandi eru helst Ayrshire sem var flutt inn 
um miðja 19. öld og er nú ræktað með SRB og RDM. Einnig 
er til Finsk boskap sem samanstendur af fáum gripum, 
það var sameinað úr 3 gömlum finnskum stofnum sem 
voru Norður-finnskar kýr, Vestur-finnskar kýr og Austur-
finnskar kýr.

Í Noregi er algengasta kúakynið NRF, það er rauðskjöldótt 
upprunalegt landkyn í Noregi sem nú er blandað með Ayrshire 
og SRB. Þar er einnig Telemarkfe en það eru rauðhryggjóttar 
kýr, þetta er gamalt landkyn sem finnst í Þelamörk. Sidet 
Trønder- og Nordlandsfe eru svo landkyn sem finnast í Mið- 
og Norður-Noregi. Í Noregi eru einnig önnur kúakyn svo sem 
Dølefe, Østlandsk Rødkolle, Vestlandsk Fjordfe og Vestlandsk 
Raudkolle.

Kúabændur í Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi standa 
sameiginlega að ræktunarstarfi með rekstri á fyrirtækinu 
Viking Genetics. Sameiginleg ræktun er á Holstein kúm í 
Danmörku (SDM), Svíþjóð (SLB) og Finnlandi (Finnskar 
Holstein). Einnig er sameiginleg ræktun á rauðu kynjunum 
í Danmörku (RDM), Svíþjóð (SLB) og í Finnlandi (Finnskt 
Ayrshire) ásamt ræktun á Jersey kúm í löndunum þremur. Í 
Noregi er sjálfstæð ræktun á NRF kúm en þó er skipst á sæði 
við Viking Genetics. Ræktendur norrænna kúakynja stæra sig 
af heilbrigðum gripum en þeir hafa valið eftir heilsufarsþáttum 
frá því upp úr 1980 sem þeir telja einstakt á heimsvísu.
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3.4. Holdakyn
Holdakynjum er gjarnan skipt annars vegar í bresk kyn og hins 
vegar í kyn frá Mið- og Suður- Evrópu. Bresku kynin eru að 
jafnaði smávaxnari en ekki jafn seinþroska og þau evrópsku.

Aberdeen Angus  

Aberdeen Angus er skoskt kyn sem er útbreitt á Bretlandi og í 
Ameríku. Gripirnir eru kollóttir og liturinn er yfirleitt svartur 
en rauður þekkist þó einnig. Þetta telst fremur smávaxið kyn, 
vaxtarhraði er í meðallagi en kjötgæði mikil. Þetta er eitt af 
útbreiddustu holdakynjum í heiminum og er mikið notað í 
blendingsrækt, m.a. á kvígur, enda er fæðingarþungi kálfa 
lítill og burðarerfiðleikar litlir miðað við stærri kyn. Árið 1933 
var gerð tilraun til innflutnings á holdakynjum til Íslands, þar 
af var einn tarfur af Angus kyni. Á meðan gripirnir voru enn 
í sóttkví kom í ljós að þeir voru sýktir af hringskyrfi og voru 
þeir því allir felldir fyrir utan einn af Galloway kyni (sjá síðar). 
Næsta tilraun var árið 1994, þegar fluttir voru inn Angus 
fósturvísar frá Danmörku fyrir tilstuðlan Landssambands 
kúabænda. Kynið var meðal annars valið til innflutnings því 

það þykir þola útigang vel ásamt því að kyninu fylgja mikil 
kjötgæði og litlir burðarerfiðleikar eins og áður segir. Enda 
hefur reynst vandræðalaust að nota það á íslenskar kýr þrátt 
fyrir smæð þeirra. Árið 2017 voru aftur fluttir inn fósturvísar 
undan afburða gripum frá norskri sæðingarstöð. Þeir voru 
settir upp í íslenskar kvígur á einangrunarstöð á Stóra-Ármóti 
sem byggð var fyrir það verkefni. Síðan hefur verið flutt inn 
sæði úr Aberdeen Angus fyrir áðurnefnda einangrunarstöð.

Hereford � 

Þetta kyn á rætur sínar að rekja til Englands þar sem það á 
sér langa ræktunarsögu. Það er rauðhúfótt og sokkótt, yfirleitt 
hyrnt en kollóttir gripir hafa þó sótt á innan kynsins, enda 
kostur að hafa gripina kollótta. Húfótti liturinn er ríkjandi, 
sem er kostur þar sem Hereford er notað í blendingsrækt, 
ekki fer þá milli mála hvaða gripir eru blendingar. Kynið telst 
fremur smávaxið, kjötgæði mikil og vaxtarhraði allgóður, en 
gripunum hættir til að hefja fitusöfnun of snemma. Kynið er 
mjög útbreitt víða um heim.
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Galloway 

Þetta er skoskt fjallakyn, smávaxið og harðgert en vaxtarhraði 
lítill. Svart er algengasti liturinn og gripirnir eru kollóttir. Galloway 
gripir voru fluttir til Íslands árið 1933 ásamt gripum af fleiri 
holdakynjum, en í einangrun kom upp hringskyrfi í gripunum, 
eins og áður kom fram. Þeim var því fargað utan einum Galloway 
nautkálfi, sem allir íslenskir Galloway gripir voru komnir af, allt 
þar til Galloway sæði var flutt inn nokkrum sinnum á ofanverðri 
20. öldinni. Galloway hefur litla útbreiðslu í heiminum og þykir 
ekki standa öðrum kynjum á sporði sem framleiðslukyn.

Charolaise � 
Charolaise er franskt kyn, gripirnir eru kremgulir eða hvítir 
að lit og hyrndir. Þetta eru geysistórir gripir með mjög 
góða vöðvafyllingu og vaxtarhraða, en eru þó seinþroska 
og safna því ekki fitu að marki fyrr en seint. Innan kynsins 
finnst erfðabreytileiki sem veldur því að hluti vöðvanna í 
afturhlutanum er tvöfaldur. Þetta er mikið notað kyn í hreinni 
holdanautarækt en síður í einblendingsrækt vegna mikils 
fæðingarþunga kálfanna. Fullorðin naut vega jafnan yfir tonn.

Limousine � 

Limousine er franskt kyn sem er rautt á lit og gripir 
hyrndir. Það er nokkru minna en Charolaise, vaxtarhraðinn 
ívið minni en kjötgæði meiri. Burðarerfiðleikar eru ekki 
miklir. Þetta er allmikið notað kyn, ekki síst vegna lítilla 
burðarerfiðleika miðað við stærri holdakyn. Limousine var 
flutt til Íslands á ofanverðri 20. öldinni og var valið vegna 
þess að það var talið stærsta holdakynið sem til greina kom 
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að nota í einblendingsrækt með íslenska kúakyninu, nokkrir 
burðarerfiðleikar eru þó fyrir hendi við þá blöndun.

Belgian Blue 	 

Belgian Blue er holdakyn upprunnið í Belgíu sem einkennist 
af stórum gripum með mikinn vöðvavöxt. Það er sérstaklega 
þekkt fyrir það sem kallað er tvöfaldur vöðvi og orsakast 
af stökkbreytingu í geni sem stjórnar vöðvavexti. Belgian 
Blue gripir eru arfhreinir um þessa stökkbreytingu og 
eru sumstaðar notaðir í blendingsrækt til þess að búa til 
sláturgripi með aukinn vöðvavöxt. Burðarerfiðleikar geta 
verið vandamál í hreinræktun á kyninu. Í blendingsrækt 
þar sem notaðir eru Belgian Blue feður á mæður af öðrum 
kynjum, virðist það ekki vera til ama. Kálfarnir eru frekar 
smáir við burð og þessi aukni vöðvavöxtur kemur ekki fram 
fyrr en kálfurinn nær 4-6 vikna aldri. Kynið er einnig þekkt 
fyrir góða skapgerð. 

3.5. Tvínytja kyn

Zebu nautgripir 
 

Þetta er stórhyrnt kyn með útstæð eða lafandi eyru og 
liturinn er yfirleitt gráleitur, en ýmis litaafbrigði finnast 
innan kynsins. Einkennandi fyrir kynið er fituhnúður ofan 
á herðum, sem virkar sem forðanæring. Bendir það til að 
kynið sé aðlagað fremur erfiðum aðstæðum, þar sem komið 
geta tímabil með lítið fæðuframboð, kynið gerir heldur ekki 
miklar kröfur til fóðurgæða. Þá er það vel aðlagað heitu og 
röku loftslagi enda helst að finna í heitum löndum. Zebu er 
seinþroska en endist vel, afurðir eru litlar en mjólkin efnarík. 
Langflesta Zebu gripi er að finna í Indlandi, en einnig eru 
þeir talsvert algengir í Afríku, Mið- og Suður-Ameríku. 
Fjöldi Zebu í heiminum er talinn vera um 430 milljónir 
gripa, með 155 milljón gripi í framleiðslu í Brasilíu og 270 
milljón gripi í Indlandi. Óvíst er hve stór hluti gripanna í 
Indlandi er í raun í framleiðslu enda fá þeir að lifa þar 
óáreittir af trúarlegum ástæðum. Þá eru um 2 milljónir Zebu 
gripa í Bandaríkjunum.
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Zebu gripir eru ræktaðir vegna mjólkur- og kjötframleiðslu 
ásamt því að vera sumstaðar ennþá notaðir sem dráttardýr. 
Víða er hlutdeild Zebu gripa í mjólkurframleiðslunni 
minnkandi þar sem þeir standast ekki samkeppni við önnur 
kyn. Geta má þess að til þess að Zebu-kýr selji þarf helst að 
hefja mjaltir með því að láta kálfa þeirra sjúga þær og hafa þá 
síðan hjá þeim meðan á mjöltum stendur. 

Nokkuð hefur verið gert af því að blanda saman Zebu 
gripum og afkastameiri kynjum, bæði mjólkurkynjum og 
holdakynjum, og reyna þannig að sameina kosti þessara 
kynja. Til eru nokkur kyn sem urðu þannig til þótt þau hafi 
ekki slegið í gegn á heimsvísu. Zebu nautgripir greinast í 
nokkur kyn en þeim verður ekki gerð frekari grein fyrir hér. 

Shorthorn � 

Shorthorn er enskt kyn, upphaflega tvínytja, en má segja 
að það hafi skipst upp í 2 línur, önnur sem ræktuð er sem 
holdakyn, hin sem er ræktuð sem mjólkurkúakyn. Þetta eru 

yfirleitt hyrndir gripir, en kollóttir gripir finnast þó. Litur 
þeirra er rauður, hvítur eða rauðyrjóttur. Þetta eru fremur 
stórir gripir, kýrnar yfir 600 kg og nautin um 900 kg. Kynið 
er ekki mjög útbreitt sem mjólkurkúakyn í dag, frekar sem 
holdakyn.

Simmental � 

Þetta kyn er upprunalega ræktað í Sviss sem tvínytjakyn, 
þ.e. bæði til mjólkur- og kjötframleiðslu, ásamt því sem það 
var notað til dráttar. Í dag er það notað jöfnum höndum til 
mjólkur- og kjötframleiðslu. Þetta eru fremur stórvaxnir 
gripir, hyrndir og ljósrauðskjöldóttir á lit. Þeir finnast nokkuð 
víða í heiminum. Kýrnar eru u.þ.b. 700 kg að þyngd og nautin 
yfir tonn.
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3.6. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Ef þú værir að hefja kúabúskap í Danmörku gætir þú keypt 
nautgripi af nánast hvaða kyni sem vera skal. Hvaða kyn 
myndir þú velja og hvers vegna?

 ➡ NRF kynið í Noregi og SRB í Svíþjóð eru náskyld og að hluta 
ræktuð sameiginlega. Hvers vegna mjólka þá þær sænsku 
mun meira?

 ➡ Ákveðin kúakyn flæða nú um allan heim og ryðja brott 
staðbundnum kynjum. Er þá rangt að halda því fram 
að staðbundnu kynin hafi orðið til vegna aðlögunar að 
aðstæðum þar sem þau mynduðust og hafi þá hentað 
sérlega vel þar?

 ➡ Hvert er algengasta kúakyn heims?

 ➡ Hvaða eiginleikar eru helst hafðir í huga við val á 
holdakynjum sem flutt eru til Íslands?

 ➡ Hver er tilgangur Viking Genetics?

 ➡ Dæmigerð tvínytjakyn virðast heldur hafa látið undan síga 
í samkeppninni við hrein mjólkurframleiðslukyn. Hvaða 
skýringar geta verið á þeirri þróun?
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