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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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6 ATFERLI OG VELFERÐ

6.1. Inngangur
Fyrir bændur og aðra er sinna nautgripum er mikilvægt að 
þekkja náttúrulegt atferli þeirra og eitt af aðalmarkmiðum í 
lögum um dýravelferð er að dýr geti sýnt sitt eðlilega atferli 
eins og frekast er unnt. Það er því mikilvægt að umhverfi gripa 
sé þannig hannað að aðbúnaður uppfylli kröfur þeirra til 
náttúrulegs atferlis og þeirra grunnþarfa sem dýrin hafa. Eins 
er mikilvægt fyrir bændur að þekkja vel t.a.m. kynhegðun og 
beitaratferli til þess að geta brugðist við þörfum gripanna á 
réttum tíma með góðri bústjórn. Hér á eftir verður fjallað um 
atferli, náttúrulegar þarfir og velferð nautgripa og með hvaða 
hætti best sé að koma til móts við gripina varðandi þessa 
þætti svo þeim líði vel og séu öruggir. Gripir sem eru öruggir 
og líður vel eru hagkvæmir gripir, enda skila þeir að jafnaði 
meiri afurðum og gildir einu hvort þar sé horft til afurðasemi 
í mjólkurframleiðslu eða vexti í kjötframleiðslu.

6.2. Skynjun
Sjónsvið nautgripanna 
er mjög vítt og nær 
yfir 330° en skýringin 
á þessu víða sjónsviði 
felst í staðsetningum 
á augunum á hlið 
haus sins. Þessi stað
setning augnanna 
veldur því einnig að 
þrí víddar sjónin er 
aðeins 30°50° eða 
með öðrum orðum 
þá er dýptarskynjun 
gripanna framan við 
snoppuna takmörkuð, 

sjá mynd 1. Vegna þessa er mikilvægt að allt nærumhverfi 
gripanna sé sem mest án þröskulda eða misfella, svo gripirnir 
verði sem öruggastir með umhverfið sem þeim er búið.

Þegar verið er að reka nautgripi til er nauðsynlegt að gera 
sér grein fyrir sjónsviði þeirra. Mikilvægt er við reksturinn 
að spennustigið sé hæfilegt, þ.e. gripurinn sé ekki hræddur 
en að sama skapi ekki of rólegur. Þess vegna er mikilvægt að 
gripurinn sjái smalann áður en byrjað er að reka hann, svo að 
gripnum bregði ekki. Best er að reka grip með því að nálgast 
hann að lendinni. Gripir sjá mjög óskýrt nálægt blindsvæðinu 
(sjá mynd 2) svo til þess að gripir verði varir við smalann er 
nauðsynlegt að vekja athygli þeirra með hreyfingu og nálgast 
þá ekki nærri blindsvæðinu. Í umhverfi þar sem gripir eru 
ókunnugir er nauðsynlegt að þeir verði ekki fyrir truflun af 
flaksandi hlutum eða öðru sem stingur í stúf við umhverfið. 
Ef notast er við rekstrarganga er erfitt að standa aftast og 
ætlast til að fremsti gripur færi sig ef hann er stopp. Í slíkri 
stöðu er fín leið, til að tryggja flæði gripanna, að ganga fyrir 
utan ganginn á móti gripum (sjá mynd 3). Þegar smalinn er 
komin á móts við herðar gripsins fer hann áfram. 

Mynd 1. Sjónsvið nautgripa er vítt en 
þrívíddarsjón þeirra aftur takmörkuð 
sem gerir dýptarskynjun erfiða.

Mynd 2. Nauðsynlegt er að gripir geti staðsett smala þegar verið er 
að reka þá.
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Nautgripir greina auðveldlega á milli lita með langar 
bylgjulengdir eins og t.d. rauðra og gulra en síður á milli 
lita með stuttar bylgjulengdir t.d. blárra og grænna. Þá 
skiptir birtustig töluverðu máli fyrir nautgripi. Þannig er 
t.d. auðveldara að reka þá frá dökku svæði að bjartara svæði 
en öfugt. Talið er að skýringin á því sé að það er innbyggt í 
þeirra náttúrulega atferli að hættur, í náttúrunni, geti leynst 
í myrkrinu. Þess vegna er mikilvægt að skuggavarp sé ekki 
mikið þar sem reka á nautgripi eða þar sem ætlast er til að 
nautgripir gangi um.

Heyrn nautgripa, þ.e. tíðnisvið, fylgir heyrn manna sæmilega 
en nautgripir heyra hærri tóna en menn. Nautgripir eiga aftur 
á móti mjög erfitt með að greina hvaðan hljóð kemur svo þeir 
verða óöruggir ef þeir sjá ekki hljóðgjafann.

Lyktarskyn nautgripa er vel þróað og er mikið notað m.a. við 
fæðuleit og í félagslegum samskiptum. Naut geta t.d. greint 
beiðsli nokkrum dögum áður en kýr eru í hábeiðsli. Þá er 
bragðskyn nautgripa þannig að þeir kjósa heldur sætt og súrt, 
fram yfir biturt eða mikið salt.

Snertiskynið er líka vel þróað og gera má ráð fyrir að líkamleg 
meiðsl, sár og sjúkdómar geti valdið sársauka og óþægindum 
á sama hátt og hjá manneskjum.

6.3. Dægursveiflur
Nautgripir eru dægurdýr, sem þýðir að megin atferli eins og 
að éta, drekka og sinna félagslegri hegðun á sér fyrst og fremst 
stað yfir daginn. Á nóttunni hvílast þeir en á daginn skiptist 
atferlið oftast upp í fjórar til fimm megin lotur. Þessar lotur 
má í raun kalla átlotur þar sem þær tengjast áti, en þess á 
milli eru lotur sem fela í sér hvíld og jórtrun. Þó svo að þetta 
sé megin lýsingin á dægursveiflum nautgripa þá er ýmislegt 
sem getur haft áhrif á þá eins og aldur, staða á mjaltaskeiði, 
aðbúnaður og aðgengi að fóðri. Í ljósaskiptunum þ.e. við 
sólarupprás og sólsetur eru framangreindar átlotur heldur 
lengri en yfir daginn eru átloturnar styttri. Þegar daginn 
tekur að stytta geta þessar átlotur færst nokkuð til og staðið 
vel inn í rökkurtíma. 

6.4. Félagsleg hegðun
Eins og öll hjarðdýr hafa nautgripir vel þróað atferli til að eiga 
í samskiptum. Þessi samskipti geta verið árásargjörn hegðun, 
svo sem barátta um auðlindir eða ógn, eða vinsamleg samskipti 
t.d. þegar nautgripir sleikja hver annan. Samskipti nautgripa 
fer fram með ákveðnum stellingum, hljóði, lykt og snertingu. 
Sumt af samskiptaatferlinu er meðfætt en annað er lært og 
heldur áfram að þróast út lífsskeið gripanna. Mikilvægt er að 
lærða hegðunin nái að mótast og þróast á réttan hátt. Þannig 
er þekkt að t.d. kálfar, sem hafðir eru einir fyrstu 34 mánuði 
ævinnar, geta þróað með sér samskiptavandamál og eiga 
erfiðara með að mynda tengsl við aðra gripi seinna á ævinni.

Mynd 3. Þegar unnið er með nautgripi í rekstrargangi er best að 
nálgast þá að framan og ganga á móti stefnu gripanna eins og 
örvarnar gefa til kynna.
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Allir gripir hafa ákveðnar rýmisþarfir sem má skipta upp í 
persónulegt rými og líkamlegt rými, sjá mynd 4. Persónulega 
rýmið, þ.e. bil sem gripir velja að halda á milli hvers annars, 
er mismunandi eftir aldri, kyni og hverja gripirnir eru að 
umgangast. Þegar kýr sleikja hverja aðra þá er persónulega 
rýmið komið niður í 0 cm, en þegar kýr eru á beit þá er þetta 
rými 515 metrar. Ef gripir eru hýstir of þröngt framkallar það 
ákveðið inngrip í persónulega rýmið þeirra. Líkamlega rýmið 
er síðan það rými sem gripur þarf til að liggja, teygja úr sér og 
hreyfa sig.

Í náttúrunni mynda nautgripir litlar hjarðir sem samanstanda 
af nauti, kúm, ungum dýrum og kálfum. Ung naut eru rekin 
burt frá hjörðinni og þau koma til með að mynda litla hópa 
með öðrum ungum nautum. Í þessum hjörðum myndast alltaf 
ákveðin virðingarröð, stundum nefnd goggunarröð. Fyrsta 
hálfa árið í lífi nautgripanna fer í að þjálfa upp atferli sem 
nýtist til að færa sig upp virðingarröðina innan hjarðarinnar. 
Þannig læra kálfarnir hver af öðrum, í gegnum leiki sín á milli, 

hvernig á að bregðast við stöðu og stellingum annarra kálfa. 
Þess vegna er mælt með að kálfar séu saman í stíum og ekki 
sé verið að breyta hópum hjá gripum eftir 6 mánaða aldur sé 
hjá því komist. Hópur, þar sem virðingarröð er orðin nokkuð 
ákveðin, eyðir minni tíma í áflog og er afslappaðri í allri sinni 
hegðun sem skilar sér aftur í rólegri og afurðameiri gripum. 
Hafa þarf þetta sérstaklega í huga þar sem auðlindir eru ekki 
aðgengilegar öllum gripum t.d. í þröngum stíum eða þar sem 
ekki allir gripir komast að í einu til að éta.

Sem dæmi má nefna að þegar verið er að færa til gripi úr 
einni hópstíu, þar sem komin er á stöðug virðingarröð, í aðra 
hópstíu þá riðlast virðingarröðin í báðum hópstíunum. Oft er 
það stærsti gripurinn sem er færður úr einni stíu og í aðra með 
stærri gripum. Þá lendir hann neðarlega í virðingarröðinni í 
nýju stíunni og mikil orka fer í það að berjast um stöðu innan 
hins nýja hóps og finna út úr því hvar gripurinn raunverulega 
ætti að vera í virðingarröðinni. Að sama skapi losnar um 
mögulegt leiðtogasæti í hópstíunni sem gripurinn var tekinn 
úr og þar verða því mögulega einnig áflog á meðan gripirnir 
eru að finna nýtt jafnvægi í hópnum. Þetta getur haft mikil 
áhrif á m.a. vaxtarhraða og í verstu tilfellum valdið alvarlegum 
slysum á gripum.

Talið er að kýr geti þekkt u.þ.b. 3040 aðrar kýr svo ef hjörðin 
er af þeirri stærð þá þekkja allir alla og allir vita hvar þeir 
standa í virðingarröðinni. Í kúahóp er það oftast svo að stærri, 
þyngri og eldri kýr eru ofarlega í virðingarröðinni en staða kúa 
innan hópsins getur haft mikil áhrif á mjólkurframleiðsluna, 
sérstaklega þar sem aðgengi að fóðri er ekki jafnt eða fóðrið 
ekki einsleitt. Einnig eru dæmi um að kýr sem eru lágar í 
virðingarröð í fjósum með mjaltaþjóna eyði töluverðum tíma 
á biðplássum við mjaltaþjónana því hærra settar kýr fara 
fram fyrir þær og inn í mjaltaþjónana. Þá gerist það oft að 

6 ATFERLI OG VELFERÐ

Mynd 4. Líkamleg og persónuleg rýmisþörf nautgripa er 
mismunandi eftir aldri, kyni og hverja gripirnir eru að umgangast.
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kýr sem eru neðarlega í virðingarröðinni séu líklegri til að 
vera reknar úr kjarnfóðurbás af hærra settum kúm og fá þá 
ekki það kjarnfóður sem þeim er ætlað. Þetta er skýringin 
á því afhverju hægt er að fá lokunarhlið á kjarnfóðurbása. 
Ennfremur er þekkt að lægra settar kýr halda sig alla jafnan 
aftast þegar hópurinn er á göngu svo dæmi sé tekið.

Aðbúnaður í fjósi þarf því að miða að því að nægt pláss sé fyrir 
allar kýr og að kýr sem eru ofarlega í virðingarröðinni geti 
ekki haldið lægra settum kúm frá fóðri eða vatni eða jafnvel 
lokað fyrir þeim gangvegi.

Félagsleg tengsl og samheldni er annar mikilvægur þáttur 
í samneyti nautgripa en sterk félagsleg tengsl geta myndast 
á milli móður og afkvæmis og milli jafnaldra gripa. Oft má 
þannig sjá að tveir gripir fylgjast títt að á beit og má greina 
náin tengsl á milli þeirra. Gripir sem alast t.d. upp saman eru 
oft minna árásargjarnir gagnvart hver öðrum, sýna jákvæðari 
félagslega hegðun og þola betur samkeppni um fóður en aðrir 
gripir. Félagsleg hegðun stuðlar því ekki eingöngu að því að 
styrkja og viðhalda tengslum milli gripa, heldur einnig að 
minnka árekstra og auka umburðarlyndi á milli þeirra og 
þannig minnka streitu gripanna. Þetta eðli nautgripa má nýta 
við bústjórnina t.d. þegar færa á gripi til en með því að færa 
gripina saman í hópum má draga verulega úr streitu þar sem 
gripirnir geta þá sótt stuðning til hvers annars. Nautgripir 
bregðast yfirleitt illa við því að vera settir í einangrun og vera 
meinað um samskipti við aðra gripi. Það getur valdið óróa 
sem getur jafnvel valdið slysum. Undantekning er þó þegar 
kýr er komin að burði, en þá fjarlægist hún hópinn og sækir í 
einveru, sjá síðar.

Þegar nautgripir sýna árásaratferli þá er það til þess að koma 
sér ofar í virðingarröðina eða til að verja stöðu sína innan 

hennar, en þetta gera þeir með bæði líkamstjáningu og beinum 
líkamlegum árásum. Gróflega má skipta árásaratferli upp í 
þrjú stig, þar sem fyrsta stig er að gripurinn sýnir ógnandi 
tilburði með því að lækka höfuðið, sjá mynd 5a. Næsta stig 
er þegar líkamleg áflog eiga sér stað með því að stanga í síðu 
eða búk, sjá mynd 5b en þriðja stig árásaratferlis er svo einnig 
það alvarlegasta þegar gripirnir stanga hver annan beint á 
móti hver öðrum, sjá mynd 5c. Í raun geta nautgripir stjórnað 
öðrum gripum með því að gefa hinum gripunum ákveðin 
merki. Þannig getur kýr sem er háttsett í virðingarröðinni til 
dæmis fengið aðra kú til þess að víkja með því einu að setja 
undir sig hausinn í áttina að hinni.

Mynd 5. Mismunandi stig árásaratferlis nautgripa.
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Þegar nautgripir sýna jákvæð samskipti sín á milli sleikja þeir 
hver annan. Annar gripurinn nálgast þá hinn að framan, með 
hausinn neðarlega, og biður þannig óbeint um leyfi til að fá að 
koma nær og inn í hið persónulega rými hins gripsins. Einnig 
er nokkuð algengt að kýr sem liggja hlið við hlið sleiki hver 
aðra. Stundum hefjast þessi samskipti með leik þar sem gripir 
nudda saman höfði og enni, sem þróast í að gripirnir sleikja 
andlit, eyra og háls.

6.5. Húðhirða
Húðhirða er mikilvæg til að þrífa feld af óværum og viðhalda 
húð og háralagi. Húðhirða nautgripa er hluti af náttúrulegu 
atferli þeirra og er þeim m.a. eðlislægt að nudda sér upp við 
hluti til að klóra sér. Í náttúrunni gera þeir það t.d. með því 
að nudda sér utan í tré en þar sem slíku er ekki til að dreifa 
í fjósum er mikilvægt að gefa þeim tækifæri til þess að sinna 
þessari húðhirðu t.d. með klóru. Á það jafnt við um ungviði 
og eldri gripi. Óeðlilega mikið klór eða að gripir sleiki sig 
óeðlilega mikið getur þó verið dæmi um einhverja óværu og 
þarf að kanna betur.

6.6. Lega og hvíldarhegðun
Kálfar liggja í 1618 tíma á sólarhring, dreift niður í 3040 
lotur. Þessi tími minnkar eftir því sem gripirnir eldast og 
fullorðnar mjólkurkýr liggja í 10–14 klukkutíma á sólarhring, 
skipt niður á 1520 lotur. Eldri gripir ná þó litlum djúpsvefni, 
aðeins nokkrar mínútur á dag í 510 lotum. Svefn þeirra er 
þá oftast grynnri og léttari, oft nefnt að dorma. Þegar slíkur 
léttsvefn eða dorm fer fram geta nautgripir jórtað á sama tíma.

Mynd 6. Þegar nautgripir sýna jákvæð samskipti sín á milli sleikja 
þeir hver annan. Mynd 7. Húðhirða nautgripa er hluti af náttúrulegu atferli þeirra.

Mynd 8. Kálfar liggja í 16-18 tíma á sólarhring dreift niður í 30-40 
svefnlotur. Ljósm.: Hermann Ingi Gunnarsson.
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Aðbúnaður hefur mikil áhrif á það hversu vel kýrnar hvílast, 
en heilsufar og umferð í kringum gripina hefur einnig áhrif. 
Til þess að hámarka afurðir og velferð nautgripa þarf að 
tryggja þeim gott legusvæði, sem á að vera mjúkt og þurrt 
og á það við um alla nautgripi. Þegar nautgripir fá að velja 
sér legusvæði þá kjósa þeir mjúkt svæði, helst með hálmi eða 
sandi. Ef þeim er aðeins gefinn kostur á hörðu svæði þá láta 
þeir sér það nægja, en það kemur niður á velferð þeirra. Víða 
tíðkaðist áður fyrr að láta nautgripi liggja á berum steinbitum 
en það er á miklu undanhaldi enda fer það ekki saman við 
leguþarfir nautgripa að liggja á harðri steinsteypu. Notkun 
á mýkjandi efnum til að mýkja yfirborð legusvæðis eins og 
gúmmímottum, hálmi eða jafnvel sandi samræmist fyllilega 
kröfum nautgripa til legusvæða en brýnt er að hafa hugfast 
að yfirborðið þarf einnig að vera vel þurrt. Sé það ekki þannig 
geta myndast hárlaus nuddsvæði eða nuddsár á gripunum sem 
er ekki ásættanlegt. Flestar gerðir undirlags úr gerviefnum 
þurfa á því að halda að notaður sé undirburður því annars 
geta myndast nuddsár á gripunum, sjá mynd 11, auk þess sem 
líkur á óheppilegum bakteríuvexti á yfirborði undirlagsins 
getur átt sér stað og valdið sýkingum eins og júgurbólgu.

Mynd 9. Tryggja þarf kúm gott legusvæði, sem á að vera mjúkt og 
þurrt. Ljósm.: Berglind Ósk Óðinsdóttir.

Mynd 10. Mýkja má yfirborð steinbita með einföldum hætti.

Mynd 11. Hárlausir blettir á nautgripum eru á engan hátt 
ásættanlegir og þarf að bregðast við með viðeigandi hætti ef það 
gerist.
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Legutími þarf að lágmarki að 
vera 10 klukkustundir á dag en 
of lítil lega þýðir að gripunum 
líður verr, vaxa hægar eða 
mjólka minna. Nautgripir reyna 
að láta legu vera í forgangi 
hjá sér og t.d. ef kýr eiga ekki 
greiðan aðgang að fóðri þá 
munu þær frekar eyða minni 
tíma í át en að draga verulega úr 
legutímanum.

Vegna hinna mörgu legulota á 
degi hverjum hjá mjólkurkúm 
standa þær upp og leggjast 
niður u.þ.b. 57 þúsund sinnum 
á ári. Þess vegna skiptir miklu 
máli að þær, líkt og aðrir 
nautgripir, eigi auðvelt með að 
standa upp og leggjast niður. 
Þegar kýr standa upp þá vippa 
þær sér upp að aftan fyrst og 
rísa svo upp á framfætur, sjá 
mynd 12. Þetta á aðeins að 
taka nokkrar sekúndur. Ef kýr 
hikar og hættir við í miðju kafi, 
eða þá notar óvenju langan 
tíma í ferlið, þá er það merki 
um að kýrin sé þvinguð og 
eigi erfitt með þetta. Einnig 
ef kýr rís fyrst á framfæturna 
og svo á afturfæturna, er það 
merki um slæmt legusvæði. Kýr 
þurfa um 5060 cm hreyfirými 

við upprisu, en þær þurfa að teygja sig töluvert langt fram 
þegar þær rísa upp að aftan. Á mynd 13 má sjá hvernig 
hreyfirýmisþörf kúa breytist þegar þær standa á fætur. Þegar 
þær standa upp hafa þær einnig höfuðið lágt niðri, um 20 cm 
frá gólfi, og þess vegna er mikilvægt að ekkert sé fyrir framan 

Mynd 12. Náttúrulegur 
hreyfiferill kýr þegar hún 
stendur á fætur.

Mynd 13. Hreyfirýmisþörf kúa breytist mikið þegar þær standa á 
fætur.

Mynd 14. Dæmi um eftirgefanlegar innréttingar.
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þær sem hamlar þessum hreyfingum. Almennt er mælt með 
því að innréttingarnar séu þannig útbúnar að þær trufli 
ekki kýr við þetta atferli þeirra. Af þeim sökum hafa margir 
kúabændur horfið frá stálinnréttingum og þess í stað sett upp 
eftirgefanlegar innréttingar, t.d. úr gúmmíi eða plasti, til að 
koma betur til móts við þarfir kúnna (sjá dæmi á mynd 14). 
Hafa þarf í huga að eftirgefanlegar innréttingar geta byggt 
upp mikla spennu þegar gripirnir liggja á þeim. Þessi spenna 
getur losnað af miklum krafti og er þekkt að þær hafi valdið 
slysum á fólki þegar þær skella í upprunastöðu sína. Þessar 
innréttingar eru þó hættulausar ef varlega er farið.

6.7. Hreyfiþörf
Nautgripum er eðlislægt að hreyfa sig mikið í leit að æti 
og legustað og í náttúrunni getur þetta numið allt að 10 
kílómetrum á dag. Hreyfiþörf þeirra er því mikil og það er 
æskilegt að þeir fái því gott rými til að hreyfa sig í og þar sem 
hægt er að koma við útivistarsvæði yfir vetrartímann er um 
að gera að leyfa þeim að njóta þess að hreyfa sig. Hreyfing 
eykur hreysti gripanna, styrkir liði og bein sem aftur eykur 
hreyfanleika þeirra og auðveldar þeim m.a. að standa upp og 
leggjast.

Innan fjóss ganga kýr mikið og veldur það álagi á klaufir 
þeirra og liði (sjá nánari umfjöllun um klaufheilsu í kafla 15). 
Þá verða gólf oft ansi hál vegna mikils álags og því þarf að gera 
ráðstafanir til að mýkja þau eða gera þau stamari með öðrum 
hætti. Þekkt er að þekja gólf og bita með gúmmíefnum eins 
og kom fram hér að framan en einnig má fræsa raufir í gólfin 
til að gera þau stamari, sjá mynd 15. Vatn og hland leitar þá 
niður í raufarnar og verður yfirborð gólfsins þá síður hált. Auk 
þess fá kýrnar betri viðspyrnu þegar gólfin hafa verið fræst og 
ganga því um af meira öryggi.

6.8. Heltismat
Eitt alvarlegasta velferðarvandamál á kúabúum er helti hjá 
kúm og ber alltaf að bregðast við um leið og vart verður við 
helti. Rannsóknir sýna að um leið og kýr sýna fyrstu einkenni 
helti finna þær til sársauka sem fer því þegar að hafa áhrif 
á velferð þeirra og afurðasemi. Helti getur stafað af ýmsum 
ástæðum svo sem vegna sjúkdóma, slysa eða ófullnægjandi 
aðbúnaðar svo dæmi sé tekið.

Til þess að fylgjast með þessum þætti í búskapnum er ráðlagt 
að nota svokallað heltismat sem er einfalt í notkun og 
framkvæmd. Heltismatið, sjá töflu 1, er hægt að gera bæði á 
standandi kúm eða kúm á hreyfingu og við matið er sérstök 
áhersla lögð á að meta bakstöðu kúnna. Rétt er að geta þess 
að alltaf má búast við því að einstaka kýr sé hölt, rétt eins og 
einstaka kýr sé með júgurbólgu, en ef fleiri en 23% af kúnum 
eru haltar þá þarf að kanna hvað veldur og ef hlutfallið 
er komið upp undir eða hærra en 10% þá er það með öllu 
óásættanlegt.

Mynd 15. Gólf sem eru fræst eru öruggari fyrir kýr að ganga um á.
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Tafla 1. Heltismat á kúm.

Einkunnargjöf
Standandi Gangandi Lýsing Atferli

1 – Óhölt
Kýrin stendur og gengur með beint bak. 
Mjúkar gönguhreyfingar og skrefin löng.

 Allir fætur bera þunga með jöfnum hætti.
 Liðir hreyfast eðlilega.
 Höfuðið hreyfist lítið til á gangi.

2 – Vottar fyrir helti
Þegar kýrin stendur er bakið beint, en 
setur upp örlitla kryppu þegar hún gengur. 
Hreyfigeta ekki skert.

 Allir fætur bera þunga með jöfnum hætti.
 Liðir virðast aðeins stirðir.
 Höfuðið hreyfist lítið til á gangi.

3 – Svolítið hölt
Kryppa á baki er sýnileg bæði þegar kýrin 
stendur og gengur. Ganghreyfingin hefur 
breyst og kýrin tekur stutt skref með einum 
eða fleiri fótum. Hún er fær um að hreyfa 
sig en getan til þess er skert.

 Hægt að greina smá helti á einum fæti en 
getur verið báðum megin.
 Liðir sýna merki um stirðleika en 
virðast ekki draga úr hreyfingunni. Styttri 
skreflengd.
 Höfuðið hreyfist lítið til á gangi.

4 – Hölt Kryppa á baki er augljós og göngulaginu 
best lýst sem einu ákveðnu skrefi sem kýrin 
tekur í hvert skipti. Hún reynir að hlífa fæti 
eða fótum eins og hún getur. Hreyfigetan er 
verulega skert.

 Hún forðast að leggja þunga á fót eða 
fætur sem eru með sársauka en notar 
útliminn þó við gang.
 Göngulagið er hikandi og meðvitað og 
liðir stirðir.
 Höfuðið hreyfist aðeins samhliða þeim 
sársauka sem kemur þegar fótur snertir 
undirlagið.

5 – Draghölt Til viðbótar framangreindu er kýrin með 
alvarlega skerta hreyfigetu. Hún hlífir þeim 
fæti eða fótum sem valda sársauka og er 
mjög treg til að hreyfa sig. Hreyfir sig ekki 
eða stendur upp nema til komi mikil og 
kröftug hvatning.

 Óvenju mikil kryppa á baki.
 Augljós stífni í liðum.
 Afar hikandi og meðvituð skref.
 Augljóslega óreglulegt göngulag.
 Höfuðið hreyfist verulega samhliða þeim 
sársauka sem kemur þegar fótur snertir 
undirlagið.
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6.9. Áthegðun
Beitarhegðun nautgripanna er nokkuð einhæf en þeir færast 
hægt yfir beitina með hausinn nálægt jörðu og færa höfuðið 
líkt og verið sé að slá með orfi. Þegar nautgripir eru óhindraðir 
við át þá er þeim eðlislægt að halla sér fram á við og á sama 
tíma standa í skrefinu, þ.e. með annan framfótinn fram fyrir 
hinn. Við það lækka herðarnar um u.þ.b. 10 cm sem gerir þeim 
auðveldara að bíta, sjá mynd 16. Nautgripir nota tunguna og 
tennur í neðri góm til að slíta grasið og eiga erfitt með að ná 
að bíta gras sem er styttra en 3 cm. Þegar inn í fjós er komið 
geta gripirnir ekki sett annan fótinn fram eins og á beitinni og 
því er nauðsynlegt að hafa átsvæðið hærra en það svæði sem 
gripirnir standa á. Með því færist fóðrið nær gripunum og 
þeim því bætt það upp að geta ekki staðið í skrefinu. Þá er gott 
að láta framhlið innréttingar halla inn yfir átsvæðið til þess að 
koma til móts við framangreinda náttúrulega þörf gripanna í 
að halla sér fram við át, sjá mynd 17. Hallandi framhlið dregur 
einnig úr álagi á bóga og kýrnar ná lengra inn á átsvæðið.

Nautgripum á beit er eðlislægt að drekka í 25 drykkjarlotum 
yfir daginn. Í þessum lotum þarf nautgripur af stóru 
mjólkurkúakyni að innbyrða allt að 30100 lítra af vatni 
samtals en ekki liggja fyrir tölur um íslenska nautgripi. Það 
fer eftir afurðasemi, fóðri, hitastigi og aðgengi að vatni hve 
mikið drukkið er hverju sinni en þessar drykkjarlotur verða 
líklega fleiri þegar nautgripir eru innandyra og aðgengi að 
vatni er gott. Kýr kjósa frekar að drekka vatn úr kerjum en 
úr brynningarskálum og velja frekar volgt vatn ef það er í 
boði. Mikilvægt er að skerða ekki aðgengi að vatni með því að 
hafa vatnskerin of há, sem vill æði oft brenna við í íslenskum 
útihúsum, en heppileg vatnshæð fyrir íslenskar kýr eru 
6070 cm frá gólfi. Háir drykkjarstaðir leiða til margs konar 
vandamála tengt óæskilegri hegðun og þekkt er að nautgripir 
sulla meira af vatninu ef drykkjarflöturinn er of hár.

Mynd 16. Þegar nautgripir standa í skrefinu lækka þeir aðeins í 
herðum og ná betur að bíta.

Mynd 17. Með því að hafa átsvæðið hækkað og framhliðina hallandi 
er komið til móts við náttúrulegar átþarfir nautgripa.
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6.10. Kynhegðun
Gangferill kúa er um 21 dagur (heldur styttri hjá kvígum hjá 
kvígum), eðlilegur gangferill getur þó verið á bilinu 1724 
dagar. Gangferillinn skiptist í forbeiðsli, hábeiðsli, síðbeiðsli 
og gangmálahlé. Forbeiðsli, beiðsli og síðbeiðsli nefnast 
saman; gangmál. Forbeiðsli varir í 13 daga og einkennast af 
því að örlítið gráleitt og seigt slím kemur frá sköpum kýrinnar. 
Kýrin verður einnig óróleg og byrjar að leita á aðrar kýr. Hún 
reynir stundum að riðlast á öðrum kúm en stendur ekki 
undir öðrum kúm. Í beinu framhaldi af forbeiðslinu kemur 
beiðsli, yxni, sem er þegar kýrin er eðlunarfús. Hún stendur 
róleg undir þegar kýr riðlast á henni eða naut ríður henni. 
Beiðslið varir að meðaltali í um 18 klukkustundir en eðlilegur 
beiðslistími getur verið 230 klukkustundir. Á þessum tíma er 
kýrin óróleg og hreyfir sig mun meira en venjulega. Sumar kýr 
baula mikið, sumar selja illa í mjöltum og éta jafnvel minna. 
Slímið sem kemur frá kúm við beiðsli er tært og límkennt og 
teygist út í langa örfína þræði. Kýr sýna beiðsli oft greinilegar 
á kvöldin og nóttunni, einnig eru einkenni meira áberandi á 
sumrin en á öðrum árstímum. Að beiðslum loknum kemur 
13 daga tímabil sem heitir síðbeiðsli. Á þessum tíma er kýrin 
ekki lengur fús til eðlunar og slímið verður aftur seigara og 
grárra. Beiðsliseinkenni geta verið mjög misgreinileg og 
hluti kúa er dulgengur, sýnir dulbeiðsli. Það þýðir að kýrin 
sýnir ógreinileg beiðsliseinkenni. Ástæða þessa getur verið 
að beiðsliseinkenni eru misgreinileg og taka mislangan tíma. 
Kvígur sýna yfirleitt engin beiðsliseinkenni við fyrsta egglos 
og það sama á við um fyrsta egglos eftir burð. Umhverfisþættir 
geta haft áhrif á það að beiðsliseinkenni sjáist illa. Lýsing í fjósi 
getur t.d. skipt máli en talið er að 1416 klukkustunda lýsing 
á dag sé best fyrir nautgripi. Einnig geta heilsufarsþættir haft 
áhrif þar sem vanfóðruð eða veik kýr sem líður illa sýnir ekki 
greinileg beiðsliseinkenni. Mun nánar er fjallað um frjósemi 
í kafla 12.

6.11. Burðaratferli og móðureðli
Kýr kjósa að draga sig út úr hjörðinni og í skjól þegar þær eru að 
undirbúa sig fyrir burð því þær vilja vera í friði meðan á burði 
stendur. Eftir burð karar kýrin kálfinn til þess að þurrka hann, 
örva blóðflæði, andardrátt og meltingu. Þetta stuðlar einnig 
að tengslamyndun á milli kýr og kálfs og þau læra einnig mjög 
fljótt að þekkja lyktina hvort af öðru. Innan klukkustundar er 
kálfurinn staðinn upp og alla jafnan er hann kominn á spena 
innan tveggja klukkustunda frá burði. Misjafnt er milli hjarða 
og fjósa hversu lengi kálfur fær að vera hjá móður sinni. Gott 
er að leyfa kálfinum að vera hjá móðurinni til að byrja með og 
sjúga sjálfur brodd hjá henni ef það er talið öruggt en tryggja 
þarf að kálfurinn fái nægan brodd. Kálfarnir dafna vel við 
þessar aðstæður og tengslamyndun milli kálfsins og kýrinnar 
verður mikil. Vert er að skoða hvort hægt sé að láta kálfinn 
ganga lengur undir, án þess að það komi niður á framleiðslu 
kýrinnar, en þess ber þó að geta að því lengur sem kálfurinn 
fær að vera með kúnni verður aðskilnaðurinn erfiðari.

Mynd 18. Eftir burð karar kýrin kálfinn til þess að þurrka hann, 
örva blóðflæði, andardrátt og meltingu. Ljósm.: Sigurjón Helgason.
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6.12. Streita
Öll frávik frá náttúrulegum aðstæðum geta orsakað streitu eða 
álag á nautgripi. Streitu má flokka í skyndilega og langvarandi. 
Skyndileg streita kemur til dæmis upp við árás rándýra á 
hjörð, þá verða allir gripir taugaveiklaðir, adrenalín eykst í 
líkama gripanna og þeir reyna að flýja rándýrið. Þetta getur 
líka gerst við skyndilegan hávaða í fjósi, ógnandi framkomu 
einhvers grips eða fólks sem umgengst gripina o.s.frv. Svona 
tegund af streitu hefur engin langvarandi áhrif á gripina. 
Langvarandi streita verður þegar t.d. aðbúnaður er ekki nógu 
góður eins og ef gripir búa við plássleysi, eru vanfóðraðir eða 
ef það er stöðugur hávaði í gripahúsinu o.s.frv. Einnig geta kýr 
sem eru lágt settar í virðingarröð verið undir streituálagi því 
þær sem eru ofar í virðingarröð halda þeim frá fóðri, vatni eða 
mjöltum svo eitthvað sé nefnt.

Streita getur haft mjög neikvæðar afleiðingar á nautgripi. Mikil 
orka fer í streitueinkennin og þá verður minni orka til staðar 
fyrir vöxt og framleiðslu. Við langtímaálag geta afurðir þeirra 
eða vöxtur minnkað, dregið úr frjósemi og ónæmiskerfið 
orðið vanmáttugt. Við skyndilega streitu, með tilheyrandi 
adrenalín álagi á líkamann, geta afurðirnar líka minnkað eða 
valdið vandræðum í mjöltum. Þannig selja til dæmis kýr illa 
eftir að hafa orðið hræddar eða hvekktar.

Þegar gripir eru undir langtímaálagi er einnig stundum hægt 
að greina hjá þeim húslesti. Húslöstur er endurtekin hegðun 
sem hefur engan sérstakan lífeðlisfræðilegan tilgang fyrir 
gripinn. Þetta getur komið fram hjá gripum sem leiðist, eru 
hafðir einir í stíum eða í of litlu plássi. Húslestir eru ekki mjög 
algengir hjá nautgripum en þó eru til dæmi um að kýr rokki 
sér til og frá („weaving“) til þess að finna sér eitthvað að gera. 
Annað dæmi er þegar kýr sveifla út úr sér tungunni og rúlla 
henni upp og snúa upp á hana („tongue rolling“) án nokkurs 

sýnilegs tilgangs. Kálfar sem hafðir eru einir í stíum eiga það 
einnig til að ranghvolfa í sér augunum („eye rolling“).

6.13. Lokaorð
Það eru mörg verk sem þarf að vinna í nútímafjósum og 
líklega er það vanmetið verk að staldra við, án þess að trufla 
gripina, og fylgjast með því hvernig þeir hegða sér. Þetta geta 
verið atriði eins og göngulag, hvort einhverjir staðir í fjósinu 
séu óvinsælir, hvort mikið sé um áflog gripa t.d. við át eða 
drykkjarsvæði eða við klóru. Hvort óeðlilega hátt hlutfall kúa 
standi á göngum eða í legubásum í stað þess að liggja eða eru 
óöruggar við að leggjast eða standa upp. Með því að þekkja 
vel bæði eðlilegt og óeðlilegt atferli nautgripa má þannig 
greina hvernig gripunum líður og grípa inn í og bæta úr ef 
þörf krefur.

6.14. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Lýstu sjónsviði nautgripa og hvaða áhrif það hefur á 
daglegt líf hýstra nautgripa sem og hvernig á að vinna með 
nautgripi með sjónsvið þeirra í huga.

 ➡ Hver er munurinn á líkamlegu og persónulegu rými 
nautgripa?

 ➡ Samskipti nautgripa byggjast á ákveðnum þáttum,  
ræðið þá.

 ➡ Hver er megin munurinn á nautgripahjörðum úti í 
náttúrunni og hýstum gripum?
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 ➡ Af hverju er húðhirða mikilvæg fyrir bæði kálfa og eldri 
gripi?

 ➡ Ræðið hvíldarhegðun kálfa annars vegar og eldri gripa  
hins vegar.

 ➡ Af hverju er nauðsynlegt að bjóða nautgripum upp á  
mjúkt undirlag?

 ➡ Útskýrðu í grófum dráttum heltismat kúa.

 ➡ Hverjir eru kostir þess að láta framhlið halla inn á 
fóðurganginn?

 ➡ Ræðið helstu þekktu streituvalda hýstra nautgripa.
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