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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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7.1. Inngangur
Fóðrun er grunnurinn að allri búfjárrækt. Hún er sá 
þáttur sem hefur hvað mest áhrif á framleiðsluna s.s. nyt, 
efnasamsetningu mjólkur, vöxt, þroska og heilsufar. Fóðrun 
felst í fóðrinu sjálfu, hvernig það er unnið og hvernig það 
er borið fram. Í þessum kafla verður farið yfir helstu gerðir 
fóðurs og fóðrunaraðferðir sem notast er við í íslenskri 
nautgriparækt. Lykillinn að árangri er góð fóðrun, því mesta 
kynbótakýr landsins í besta fjósi landsins skilar litlu sé hún 
vanfóðruð.

7.2. Fóðurtegundir

Gróffóður
Grunnur fóðrunar nautgripa er gróffóðrið, en hvað er 
gróffóður? Gróffóður er trénisríkt fóður sem einmaga dýr 
líkt og menn geta ekki melt með góðu móti en jórturdýr 
líkt og nautgripir geta melt með hjálp örvera í vömb. Á 
Íslandi samanstendur gróffóður mestmegnis af grasi en 
grænfóður og heilsæði telst einnig gróffóður. Þegar verið er að 
framleiða fóður fyrir mjólkandi kýr er hár meltanleiki og gott 
próteininnihald gulls ígildi. Orka í góðu mjólkurkúaheyi ætti 
að vera yfir 6,2 MJ/kg þurrefnis (ÞE), prótein á bilinu 14-18% 
af kg ÞE og NDF (tréni) 450-520 g/kg ÞE. Sláttutími gegnir 
lykilhlutverki í gæðum gróffóðursins. Ef slegið er of snemma 
getur uppskeran orðið of lítil og hlutfall trénis orðið of lágt 
en ef slegið er of seint verður grasið ofsprottið, með of lágt 
orkugildi og hlutfall trénis verður of hátt. Lystugleiki grasa 
fylgir oftast orkustyrk grasanna þó lystugleikinn lækki heldur 
hraðar með auknum þroska grasanna.

Undanfarna áratugi hefur vallarfoxgras verið undirstaðan í 
framleiðslu lystugs og góðs kúafóðurs, vallarfoxgras er einna 

vinsælasta og lystugasta túngrasið. Vallarfoxgras heldur 
fóðurgildi sínu vel fram að skriði en það skríður oftast seinast 
af túngrösunum. Vallarfoxgras er oft með minni endurvöxt 
en önnur algeng túngrös og því getur verið gott að hafa aðra 
tegund með sem gefur góðan endurvöxt. Hávingull er annar 
kostur til framleiðslu kúafóðurs af túni, ekki eins lystugt gras 
og vallarfoxgras í fyrsta slætti en gefur góðan og blaðríkan 
endurvöxt. Endurvöxturinn gerir hávingul góðan kost í 
blöndu með vallarfoxgrasi, en hann skríður aðeins fyrr en 
vallarfoxgras. Notkun á smára með túngrösum hefur aukist 
með árunum en smári bindur köfnunarefni úr andrúmslofti 
og er auk þess próteinríkari, með hærri meltanleika, hraðara 
niðurbrot og er lystugri en gras. Þegar smáratún eru heyjuð 
þarf að gæta þess að forþurrka ekki of mikið því smárablöðin 
geta farið að molna. Ef hlutfall smára er hátt í fóðrinu þarf að 
gæta að því að verkunin getur verið frábrugðin t.d. verkun 
vallarfoxgrass. Smári er próteinríkari og með minna af 
sykri sem þarf að hafa í huga séu notuð íblöndunarefni við 
fóðurverkunina. Tvær smárategundir hafa einkum verið 
reyndar hér á landi, rauðsmári og hvítsmári. Rauðsmárinn 
er uppskerumeiri og stærri planta en hvítsmárinn sem 
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aftur er skriðulli planta sem bætir fóðurgæði síðsumars, þá 
sérstaklega beit. Vallarsveifgras er ekki uppskerumikið í 
fyrsta slætti en gefur góða og lystuga uppskeru í seinni slætti 
og þolir vel beit. Vallarrýgresi er fjölært rýgresi sem er það 
túngras með hvað mestan lystugleika sé það slegið tímanlega. 
Vetrarþol vallarrýgresis er aftur á móti slakt sem gerir ræktun 
þess áhættusama en það getur verið álitlegur kostur þar sem 
veðurskilyrði eru góð.

Gæta þarf þess að grösin skorti ekki köfnunarefni því það 
er mikilvægur þáttur próteinmyndunar og vaxtar. Önnur 
áburðarefni líkt og kalí og fosfór er líka mikilvægt að séu í 
réttum hlutföllum til að fá góða sprettu og eðlilegan þroska 
grasanna. Ákjósanlegast er að slá seinnipart dags eftir sólríkan 
dag en með því aukast líkurnar á að grösin séu sykurrík, sem 
bætir lystugleika og verkun. Það getur hins vegar skemmt 
fyrir þessum árangri ef það blotnar mikið yfir nóttina. Hröð 
forþurrkun er mikilvæg til að fá lystugt fóður. Forþurrkun 
minnkar vatnsvirkni í heyinu og minnkar næringartap með 
frárennsli. Sláttur með sláttuvél með knosara eða að snúa 
heyinu strax eftir slátt flýtir fyrir þurrkun. Skiptar skoðanir 
eru á því hvað eigi að þurrka mikið með tilliti til lystugleika 
fóðursins. Góð þumalputta regla er að stefna á að þurrka upp 
í 35% þurrefni fyrir mjólkurkýr. Sé ætlunin að nota gróffóðrið 
í heilfóðurblöndu ætti að miða við að þurrkstigið sé 30-45% 
þurrefni, vegna þess að því þurrara sem fóðrið er því erfiðara 
er að blanda fóðurefnunum saman og gæti þurft vatnsviðbót í 
blönduna sé heyið mjög þurrt. Sláttunánd hefur einnig áhrif á 
lystugleika heysins og hæfileg stubblengd loftar betur flekkinn 
svo forþurrkun verður hraðari. Eins þurfa heyvinnutækin þá 
ekki að vinna eins nálægt jörðinni sem minnkar hættuna á 
jarðvegsmengun. Jarðvegsmengun getur spillt verkuninni 
vegna óæskilegra gerla og sveppa. Hátt innihald járns og ösku 
í heysýnum bendir til jarðvegsmengunar. Ýmis íblöndunarefni 

standa til boða til að hjálpa til við að fá góða verkun jafnvel í 
erfiðum aðstæðum. Þær tegundir íblöndunarefna sem eru á 
boðstólnum hafa mismunandi virkni og henta því mis vel eftir 
aðstæðum. Grófleiki fóðursins hefur áhrif, sykurmagn (gras 
slegið í dumbungi er líklegra til að vera lágt í sykri), þurrkstig 
og fleira. Notkun íblöndunarefna er ekki gulltrygging fyrir 
góða verkun og því þarf alltaf að vanda vinnubrögð. Vönduð 
vinnubrögð á öllum stigum frá túni til vambar eru lykilatriði 
til að ná árangri í fóðrun.

Grænfóður og heilsæði eru einnig gróffóðurgerðir sem sjást 
á Íslandi. Dæmi um íslenskt grænfóður eru rýgresi, hafrar, 
repja og nepja. Þessar fóðurtegundir geta skilað inn mikilli 
orku en hafa það sammerkt að vera einærar. Grænfóður er 
oftast með lægra þurrefnishlutfall en hið hefðbundna gras 
og því er góð forþurrkun mikilvæg. Gæta þarf sérstaklega að 
jarðvegsmengun við uppskeru grænfóðurs því rótin er aldrei 
eins þétt í akri sem sáð er í að vori líkt og í grónum túnum 
og því meiri hætta á að jarðvegur blandist við uppskeruna. 
Heilsæði er heilskorið korn sem er votverkað sem gróffóður. 
Heilsæði getur verið eingöngu bygg eða blöndur af byggi 
með repju, nepju, höfrum eða ertum. Enn sem komið er, er 
þetta ekki mjög algengt gróffóður á Íslandi og fer mikið eftir 
sláttutíma hversu mikil orka fæst úr þessu fóðri. Heilsæði er 
slegið áður en kornið nær harðþroska og hálmurinn gulnar. 
Lykilatriði er að heilsæði sé vel saxað.

Korn
Bygg er sú korntegund sem er hvað mest reynsla af að rækta 
á Íslandi og getur verið gott fóður fyrir mjólkandi kýr og 
eldisnaut/uxa. Bygg er orkuríkt með mikið af auðleystri 
sterkju sem gerjast hratt í vömbinni og verður að valsa byggið 
eða mala það áður en það er gefið kúm svo það meltist. Að 
rækta eigið korn getur því sparað kjarnfóðurinnkaup. Við hátt 
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hlutfall byggs í fóðri þarf próteingjafa á móti, því það er lítið 
prótein í byggi, oft um 10-11% af kg ÞE. Bygg er ýmist þurrkað 
eða votverkað. Þurrkað bygg er auðveldara í meðhöndlun 
í fóðurkerfum og kjarnfóðurbásum en það getur þó komið 
ryk af því. Votverkað bygg er ýmist sýrt með própíonsýru, 
votverkað með mjólkursýrugerlum eða sýrt með loftþéttum 
hjúp. Votverkað bygg er erfiðara í meðhöndlun í fóðurkerfum 
og kjarnfóðurbásum, en hentar vel í heilfóður og er jafnvel 
lystugra fyrir kýr ef það er alveg laust við myglu. Innflutt 
bygg er einnig möguleiki og er oftast ódýrasta korntegundin 
í innkaupum.

Ekki er eins mikil reynsla af ræktun hveitis og erfiðara að 
rækta það vegna langs vaxtartíma. Hveiti í íslensku fóðri er 
oftast innflutt. Eiginleikar hveitis sem fóður fyrir mjólkurkýr 
eru svipaðir byggi, en það gerjast heldur hraðar í vömbinni 
en bygg. Maís er mjög orkurík korntegund og hefur þann 
eiginleika að hluti sterkjunnar er tormelt sem minnkar álagið 
á vömbina sem hentar kúm vel. Íslenskt loftslag hentar mjög 
illa til maísræktar og því er allur maís innfluttur.

Próteingjafar
Þegar verið er að gefa korn þarf oftar en ekki að hafa prótein-
gjafa á móti hvort sem það er einhver hrávara, próteinríkt 
gróffóður eða próteinrík kjarnfóðurblanda. Ef horft er á 
innlenda próteingjafa þá er repjurækt að aukast á Íslandi en 
hratið sem verður eftir þegar olían er pressuð úr fræjunum 
er góður próteingjafi. Einnig stendur Íslendingum til boða að 
nota fiskimjöl og rækjumjöl en báðar þessar mjöltegundir eru 
afar próteinríkar. Á ákveðnum svæðum hafa bændur aðgang 
að brugghrati sem er einnig ágætur próteingjafi.

Fiskimjöl er innlendur úrvals próteingjafi sem hentar kúm 
vel. Það getur hins vegar verið mjög breytilegt að gæðum og fer 
eftir því hvort það sé úr heilum fiskum eða hvort uppistaðan 
sé mikið úrgangur og bein. Próteininnihaldið getur verið frá 
66-77% af kg ÞE. Það er ríkt af svokölluðum lífsnauðsynlegum 
amínósýrum s.s. meþíónín sem er sú amínósýra sem 
mjólkurkýr vantar hvað mest af. Prótein fiskimjölsins er 
tormelt og skilar sér því vel til smáþarmanna og getur hjálpað 
til við að halda sýrustiginu í vömbinni í jafnvægi. Fiskimjölið 
er hins vegar frekar dýr fóðurtegund og fiskimjöl í mjög miklu 
magni getur lækkað fituinnihald mjólkur, því veldur fiskifitan 
sem er ómettuð og getur húðað trénið svo vambarörverurnar 
komast síður að því til að brjóta það niður. Því getur verið 
gott að horfa á fiskimjöl sem „fæðubótarefni“ frekar en eina 
próteingjafann. Verðið getur verið mjög breytilegt og oft er 
gott að bera saman verð á öðrum próteingjöfum miðað við 
verð á 1% af hrápróteini og getur fiskimjölið jafnvel haft 
vinningin í einhverjum tilfellum.

Repjumjöl er hliðarafurð repjuolíuframleiðslu og er með lágt 
fituhlutfall og repjukaka er svipuð hliðarafurð en með meira 
fituinnihald. Repjumjöl er einn algengasti próteingjafinn 
þegar leitast er eftir óerfðabreyttu innfluttu fóðri og hefur 
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verið ódýrara en t.d. sojamjöl þegar þetta var skrifað árið 
2021. Próteininnihaldið er um 40% af kg ÞE og er repjumjöl 
bæði kalk- og fosfórríkt. Allmargar rannsóknir hafa sýnt fram 
á að repjumjöl getur vel komið í stað sojamjöls og sumar 
rannsóknir hafa jafnvel sýnt framleiðsluaukningu sem gæti 
skýrst af hentugri samsetningu á amínósýrum í repjumjölinu. 
Hins vegar skila kýr, sem fóðraðar eru á repjumjöli, frá sér 
meira af fosfór sem getur verið neikvætt fyrir umhverfið. 
Áhugi hefur aukist á að gefa kúm völsuð eða kramin repjufræ 
með repjuolíu, en með því eykst fitan í fóðurskammtinum 
sem getur dregið úr metanlosun. En gæta þarf að magninu af 
repjuolíunni því hún getur stöðvað trénismeltingu í vömbinni 
ef hún er í of miklu magni.

Sojamjöl er algengasti próteingjafinn í fóðri mjólkurkúa 
í heiminum og er með próteininnihald um 50-52% af kg 
ÞE. Það er góður próteingjafi en neikvæð umhverfisímynd 
sojaræktunar, m.a. vegna ræktunar á svæðum sem áður 
tilheyrðu regnskógum, hefur aukið eftirspurn eftir öðrum 
próteingjöfum. Þá er þorri þess sojamjöls sem selt er í 

heiminum framleitt úr erfðabreyttum plöntum, sem einnig 
hefur mætt mótbyr á undanförnum árum. Til eru einnig 
fóðurvörur unnar úr soja með minni vambarmeltanleika en 
hefðbundið soja, þannig komast þær minna meltar í gegnum 
vömbina og nýtast meira í smáþörmunum.

Rækjumjöl svipar til fiskimjöls en er heldur tormeltara og 
með lægra próteininnihald eða um 42% af kg ÞE. Mjölið er 
létt og tekur því mikið rúmmál í flutningi.

Brugghrat er hliðarafurð úr bjórframleiðslu og getur verið 
nokkur búbót að hafa aðgang að því. Próteininnihaldið er 
um 20-25% af kg ÞE. Við bruggun er sterkjan úr korni nýtt 
við framleiðsluna en próteinið í korninu verður eftir. Þetta 
er blautt fóður og þarf að gefa það nokkuð fljótt og ef á að 
geyma það þarf að passa vel upp á hreinlæti við geymsluna. 
Skýringin felst í því að blautar fóðurtegundir eru óstöðugar 
og geta skemmst fljótt (myglað) ef geymsluaðstaðan er ekki 
þeim mun betri.
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Kjarnfóðurblöndur 
Á íslenskum markaði eru fjölmargar kjarnfóðurblöndur í boði. 
Hvaða kjarnfóðurblanda hentar hverju sinni fer algjörlega 
eftir gróffóðrinu og hvernig til tókst að verka það. Niðurstöður 
efnagreiningar gróffóðursins eru því lykilforsenda vals á 
kjarnfóðurblöndu. Með kjarnfóðrinu er að vissu marki hægt 
að bæta upp það sem gæti vantað í gróffóðrið. Þannig má 
nefna að blautt próteinríkt fóður verður hátt í PBV (prótein 
jafnvægi í vömb) og því ætti að horfa á kjarnfóðurblöndu 
með lágt PBV og hærra AAT (amínósýrur frásogaðar í 
smáþörmum). Nánar er fjallað um PBV og AAT í kafla 8. Eins 
er síðslegið hey með háu hlutfalli af tréni og þarf því að nota 
kjarnfóðurblöndu með lágu hlutfalli af tréni o.s.frv.

Í vissum kringumstæðum eru engar kjarnfóðurtegundir 
sem passa nægjanlega vel við gróffóðrið og getur því þurft 
að fá sérblöndu í samráði við sérfræðing. Eins ef á að gefa 
kúnum heilfóður, en t.d. aðstaðan á búinu býður ekki upp á 
mörg hráefni, þá er hægt að láta gera sérblöndu með réttum 
orkugjafa, próteingjafa, steinefnum og vítamínum en þetta 
getur sparað þónokkra vinnu við blöndun.

Annað fóður 
Vambarvarin fita er fita sem meltist ekki í vömbinni og 
hefur ekki áhrif á örverurnar. Ef það er of hátt hlutfall af 
hefðbundinni fitu í fóðrinu verður hún eitruð fyrir örverurnar. 
Vambarvarin fita fer ómelt í gegnum vömbina og frásogast 
úr smáþörmunum. Þessi tegund fitu skilar töluverðri orku í 
fóðurskammtinn og hækkar fitu í mjólk. Þessi fita er unnin úr 
pálmaolíu og á markaðinum, þegar þetta er skrifað, er bæði 
til fita sem kemur úr vistvænni ræktun en vissulega einnig frá 
svæðum þar sem framleiðsla á pálmafitu orkar tvímælis.

Steinefni eru mikilvæg og hvaða steinefni vantar í fóðrið 
getur verið mjög misjafnt. Dýrin hafa ákveðna steinefnaþörf 
sem þarf að uppfylla, hún er oft ekki uppfyllt eftir að búið er 
að uppfylla orku og prótein þarfir, því þarf steinefnaviðbót. Í 
langflestum tilfellum vantar salt í fóðrið og getur salt í fóðri 
aukið át og vatnsdrykkju. Mjög algengt er að kalk vanti í 
fóðrið og algengustu kalkgjafarnir í kjarnfóðurblöndum 
eru skeljakalk og kalksteinn. Svo standa Íslendingum til 
boða kalkþörungar sem unnir eru á Íslandi en þeir hafa 
einnig stuðpúðavirkni sem minnkar sýrustigssveiflur í 
vömbinni en mikið af t.d. byggi eða hveiti í fóðri getur sýrt 
vömbina. Margskonar steinefnablöndur eru í boði með 
helstu steinefnum og vítamínum sem geta dugað í flestum 
tilfellum. Þegar kýr eru úti á beit ætti að huga vel að því að 
kýrnar fái nóg af magnesíum. Magnesíumskortur getur gert 
vart við sig þegar kýr fara fyrst út á beit. Steinefnastampar 
eða -fötur geta bætt steinefnastöðu hjá kúm en þó er 
varasamt að reiða sig á þá eingöngu þar sem ekki er hægt að 
fylgjast með og tryggja inntöku einstakra kúa, en vissulega 
hjálpa þeir til. Að bæta steinefna dufti í heilfóður er góð 
leið til að koma réttu steinefnunum inn í fóðurskammtinn. 
Flestar kjarnfóðurblöndur eru steinefnaríkar og uppfylla 
steinefnaþarfir kúa sem fá mikið en þær kýr sem fá hvað 
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minnst af kjarnfóðri skortir oft steinefni. Þá er góð leið 
að hafa steinefnakögglaskammtara á kjarnfóðurbásum til 
að koma inn steinefnum. Hafa þarf í huga hvaða einstök 
steinefni vantar og velja þá steinefnablöndu/-stamp/-fötu 
eftir því. Gæta þarf þess að steinefnaþarfir geldkúa eru mjög 
frábrugðnar þörfum mjólkurkúa. Því þarf að passa að geldkýr 
komist ekki í steinefni fyrir mjólkurkýr því það getur aukið 
líkur á bráðadoða og stálma við burð (á það einnig við um 
saltsteina). Geldkýr eiga einungis að fá til þess gerð steinefni.

Vítamín eru nauðsynleg líkamsstarfsemi dýranna og 
þurfa að koma úr fóðrinu. Nægilegt A-vítamín fæst hjá 
dýrum á beit og úr vel verkuðu heyi. D-vítamín hjálpar við 
uppsogun á kalki og fosfór og er því mjög mikilvægt vítamín, 
sem fæst þegar sólarljós skín á húð en lýsi er einnig ríkt af 
D-vítamíni. E-vítamín getur hjálpað ónæmiskerfinu og styrkt 
mjólkurfituna svo minna verði af fríum fitusýrum í mjólkinni. 
Þurrhey hefur nánast ekkert E-vítamín en það varðveitist hins 
vegar í votheyi. Selen líkt og E-vítamín styrkir ónæmiskerfið. 
C- og B-vítamín eru bæði vatnsleysanleg og er sjaldan skortur 
af þeim en nefna má að örverur jórturdýra mynda töluvert af 

B-vítamíni. Flest vítamín eiga það sammerkt að geymast ekki 
lengi því ætti að huga vel að vítamíngjöf á seinni hluta vetrar. 
Til eru lausnir til að setja fljótandi vítamín inn á vatnskerfi 
kúnna eða hella því yfir gróffóðrið. Flestar kjarnfóðurtegundir 
innihalda svokallaðar forblöndur (premix) sem innihalda 
helstu snefilefni og vítamín. Nær allar steinefnablöndur 
innihalda einnig helstu vítamín.

Vatn
Aðalinnihaldsefni mjólkur er vatn sem gefur því auga leið að 
of lítil vatnsdrykkja skilar sér í minni mjólkurframleiðslu. Til 
að hámarka vatnsdrykkju þarf vatnið að vera vel aðgengilegt 
og lystugt (hreint). Vatnsþörf kúa er mjög mikil allt frá 70 
til 110 lítrar á dag en magnið fer eftir bæði hitastigi og nyt. 
Mikilvægt er að kýrnar þurfi ekki að ferðast langa vegalend 
til að komast í vatn, hvort sem það er úti á beit eða innan 
fjóssins, og einnig þarf að gæta þess að brynningarskálar og 
drykkjarkör standi ekki of hátt svo þægilegt sé fyrir kýrnar að 
drekka. Kýr virðast kjósa frekar volgt vatn en kalt, en bændur 
hafa séð á hjörðum sínum þar sem affall af mjólkurforkæli 
mjaltaþjóns hefur verið leitt í drykkjarkar að það drykkjarkar 
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er vinsælla en önnur með kaldara vatni. Þrífa þarf drykkjarkör 
mjög reglulega en fóðurleifar og slef spilla fljótt vatninu og 
gerir það ólystugt. Kýr hafa mjög næmt lyktarskyn og hafa 
smá óhreinindi strax áhrif og draga úr vatnsdrykkju. Viðmið 
með drykkjarker nautgripa er að þau eigi að vera það hrein 
að manneskja hafi lyst á því að drekka vatnið sjálf. Hanna 
þarf brynningaraðstöðuna þannig að þrif séu auðveld. 
Ákjósanlegast er að þrífa körin daglega.

Metan og fóðrun 
Örverumelting jórturdýra myndar umtalsvert magn af vetni 
sem myndi safnast upp í vömbini ef það væri ekki nýtt. 
Ákveðnar örverur nýta vetnið til að framleiða metan sem 
kýrnar ropa síðan frá sér. Til eru ýmsar leiðir til að hafa 
áhrif á þessa ferla í vömbinni sem snúa að því að minnka 
framleiðslu á vetni, nota vetnið sem myndast eða bæla niður 
örverurnar. Þegar þetta er skrifað, árið 2021, er mikill þungi í 
rannsóknum á aðferðum til að minnka metanlosun og alltaf 
eitthvað nýtt að koma fram en töluverður umhverfislegur 
ávinningur er af því að minnka metanlosunina því metan er 
öflug gróðurhúsalofttegund sem stuðlar að hlýnun. Einnig má 
líta á metanlosunina sem tap á fóðurorku sem kýrnar eru ekki 
að nýta en gífurlega orka felst í metaninu.

Meginorkugjafi kúa eru svokallaðar rokgjarnar fitusýrur 
sem myndast við gerjun í vömb. Þrjár algengustu gerðir 
þeirra, ediksýra, própíonsýra og smjörsýra, myndast 
við mismunandi efnaferla. Við myndun á ediksýru og 
smjörsýru losnar vetni en við myndun própíonsýru er 
það bundið. Því losa kýr minna metan með fóðrun sem 
stuðlar að myndun própíonsýru. Myndun smjörsýru er 
ákjósanlegri en ediksýru því hún losar minna af vetni. Mikil 
kjarnfóðurgjöf eykur própíonsýrumyndun en hátt hlutfall 
tréni eykur ediksýrumyndun. Fita í fóðrinu getur bælt niður 

örverumeltinguna og því getur fita minnkað metanlosun 
en þó skilað gripunum orku um smáþarmana. Of mikil fita 
í fóðri getur aftur á móti stöðvað örverumeltinguna sem 
er ekki ákjósanlegt. Ómettuð fita virkar betur í að minnka 
metanlosun því hún er eitraðri fyrir örverurnar og getur 
tekið upp vetni. Fita getur minnkað þurrefnisát með því að 
skila inn meiri orku en þurrefnisát er einn af drifkröftum 
metanframleiðslunnar. Allt sem eykur fóðurnýtingu og nyt 
skilar einnig minnkaðri losun á framleidda vöru t.d. með því 
að framleiða sama magn af mjólk með færri gripum því má 
segja að kynbótastarfið hafi óbeint verið að rækta fyrir minni 
metan losun með auknum afurðum. Til þess að raunhæft 
sé að metanminnkunaraðferðir verði teknar í notkun mega 
þær ekki hafa neikvæð áhrif á framleiðsluna. Má þar nefna 
að rannsóknir hafa sýnt mjög sterkt minnkaða losun metans 
þegar kýr eru fóðraðar með heilum hörfræjum en það hefur 
oftast neikvæð áhrif á framleiðsluna á meðan heil repjufræ 
hafa ekki eins sterk áhrif á metanið en oftar en ekki jákvæð 
áhrif á framleiðsluna.

7.3. Fóðrunaraðferðir

Aðskilin fóðrun 
Aðskilin fóðrun er ein algengasta fóðrunaraðferðin á 
Íslandi þegar þetta er skrifað. Hún felst í því að gróffóður og 
kjarnfóður er gefið aðskilið. Almennt fá kýrnar frjálsan aðgang 
að gróffóðri en kjarnfóður er skammtað einstaklingsbundið. 
Lykillinn að góðum árangri með þessari aðferð er að hámarka 
gróffóðurátið og það er gert með því að vera með ferskt og 
lystugt fóður í boði og því meira saxað því betra þar sem 
það verður þá auðveldara fyrir kýrnar að éta það en nánari 
útskýringar má finna í heilfóðurkaflanum. Að hreinsa burt 
gamlar fóðurleifar er lykilatriði því útslefað fóður er ekki 
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lystugt. Við kjarnfóðurgjöf er mjög mikilvægt að dreifa gjöfinni 
vel yfir daginn til að lágmarka sýrustigssveiflur í vömbinni og 
ekki er ráðlegt að gefa meira en 3 kg í hvert skipti. Að fylgjast 
með gróffóðurátinu er einnig gífurlega mikilvægt því um leið 
og gróffóðurátið minnkar, þá minnkar mjólkin í tankinum.

Kjarnfóðurgjöf og fóðrun með sjálfvirkum fóðurtölvum 
Tæknivæðing hefur verið hröð og mikil í mjólkurframleiðslu 
sem hefur auðveldað bændum margt er viðkemur eftirliti 
og umhirðu mjólkurkúnna. Þessi tæknibúnaður er helst 
mjaltaþjónar og kjarnfóðurbásar og sá hugbúnaður sem þeim 
fylgir. Oft á tíðum er þessi tæknibúnaður ekki fullnýttur, 
sem er miður eftir kostnaðarsama fjárfestingu. Í mörgum 
tilfellum má bæta stillingar í sjálfvirkri fóðrun út frá stöðu 
á mjaltaskeiði og nyt. Nákvæmnisfóðrun getur verið mjög 
markviss með því að nýta þessa tækni og sparað töluvert af 
kjarnfóðri með því að gefa kjarnfóður á réttum tíma og taka 
það af kúm sem nýta það illa til mjólkurframleiðslu og skila 
ekki nægri mjólk. Uppsetning og stillingar eru misjafnar eftir 
því hvaðan hugbúnaðurinn kemur en grundvallaratriðin við 
sjálfvirka fóðrun eru svipuð á milli kerfa og eru öll þessi kerfi 
hönnuð með kýr í huga.

Kjarnfóðurgjöfin getur verið misflókin frá t.d. einni 
kjarnfóðurtegund skilgreindri bara á einum stað upp í 
t.d. þrjár kjarnfóðurtegundir skilgreindar í mjaltaþjóni og 
kjarnfóðurbási sem gerir heilar sex breytur. Hægt er að 
stilla upptröppunarhraða, þ.e. hve ört bætist við daglega 
kjarnfóðurgjöf, og stundum er einnig hægt að stilla 
niðurtröppunarhraða. Gott er að miða við 300-600 g/dag 
við upptröppun en því minna sem gróffóðrið inniheldur af 
tréni því hægar ætti að trappa upp kjarnfóðrið. Fyrsta kálfs 
kvígur þola síður hraða upptröppun en eldri kýr og væri því 
betra að kvígur séu trappaðar hægar upp en eldri og stærri 

gripir. Ef það er í boði að stilla niðurtröppunarhraðann er 
gott að hann sé hægari en upptröppunarhraðinn eða 100-300 
g/dag. Með því að hafa niðurtröppunarhraðann hægari en 
upptröppunarhraðann er verið að freista þess að kýrnar bæti 
við sig gróffóðuráti þegar kjarnfóðrið er minnkað og þar með 
að lágmarka neikvæð áhrif þess að gefa minna kjarnfóður. 
Passa verður hins vegar að ef það er verið að gefa margar 
kjarnfóðurtegundir þá þarf að deila upptröppunarhraðanum 
á milli þeirra.

Aðrar fóðurstillingar sem vert er að hafa í huga er 
útskömmtunarhraðinn en gott er að hafa hann áþekkan 
áthraða kúnna, sem er á bilinu 400-600 g/mín. Ef kýrnar skilja 
til dæmis mikið eftir af kjarnfóðri í gjafabúnaðinum væri ráð 
að hægja á útskömmtunarhraðanum. Eins er vont ef hraðinn 
er of mikill því þá geta t.d. frekustu kýrnar rekið aðrar kýr úr 
kjarnfóðurbásnum, sem eiga eftir að klára skammtinn sinn, og 
þá fá hinar sterkari kýr of mikið kjarnfóður. Kjarnfóðurbásar 
með bakhliði koma einnig í veg fyrir þetta vandamál. En 
bakhlið lokar fyrir aftan kýrnar á básnum svo þær fái næði 
til að klára kjarnfóðrið sitt. Ekki er ráðlegt að kýr fái meira 
en 3 kg af kjarnfóðri við hverja heimsókn í mjaltaþjóninn eða 
kjarnfóðurbásinn, of stórir skammtar af kjarnfóðri í einu sýra 
vömbina og geta valdið of súrri vömb. Eins er gott að vera 
meðvitaður um að leyfð yfirfærsla milli daga sé ekki of há en 
þetta er stilling sem leyfir kúnum að flytja á milli daga óklárað 
kjarnfóður frá deginum áður. Gott er að miða við að hámarki 
25-30%, en sum kerfi bjóða reyndar ekki upp á hafa þetta 
hlutfall lægra en 50%. Ef leyfð yfirfærsla er of mikil þá geta 
kýrnar fengið alltof stóran kjarnfóðurskammt einn daginn ef 
kjarnfóðurátið minnkar tímabundið einhverra hluta vegna t.d. 
við beiðsli. Eins ef mjaltaþjónn er nálægt hámarks afköstum 
þá hafa kýrnar ekki endalausan tíma til að éta kjarnfóður í 
mjaltaþjóninum og því er mikilvægt að gefa ekki of mikið þar. 
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Hæfilegt magn er 4,5-6 kg í mjaltaþjóni á dag og það sem eftir 
er í kjarnfóðurbás.

Heilfóður
Heilfóður er þegar öllu fóðri sem ætlað er kúnum er blandað 
saman í eina blöndu af gróffóðri og kjarnfóðri. Ýmsar 
rannsóknir sýna að heilfóður er það fóður sem einna best 
hentar fyrir nautgripi þar sem það dregur úr sveiflum á sýrustigi 
vambarinnar og skapar því stöðugra vambarumhverfi. Þá getur 
heilfóður bætt m.a. heilsufar kúnna, fóðurnýtingu og sparað 
kaup á tilbúnum kjarnfóðurblöndum. Þá getur át kúa aukist 
fái þær heilfóður sem skilar sér í aukinni mjólkurframleiðslu. 
Hins vegar krefst heilfóður oftast vinnu við blöndun (til eru 
sjálfvirk heilfóðurkerfi sem blanda sjálf) en miðað við alla 
þessa kosti við að blanda er það virkilega vel launuð vinna 
og ekki má gleyma að hefðbundnar gjafir taka alltaf tíma líka 
ef vel á að vera. Gæta þarf þess að heilfóður leysir ekki öll 
vandamál við fóðrun, ef lélegt fóður eða skemmt er blandað 
saman við þá geta kýrnar hafnað blöndunni í heild sinni.

Heilfóðrun býður upp á marga möguleika til að nýta hráefni 
til fóðrunar sem annars væru ekki nýtileg. Grunnurinn er 
þó gróffóðrið og hvert fóðurgildi þess er. Heyefnagreiningar 
eru því lykilatriði sem fóðrunin byggist á. Heilfóðrun bætir 
fóðurnýtingu og minnkar sveiflur í vambarumhverfi kúnna. 
Kýrnar fá þá jafnt hlutfall af orku, próteini og trefjum í 
hverjum munnbita. Ef rétt er staðið að blönduninni skiptir 
virðingarröð í fjósinu engu máli og veikari kýrnar fá alltaf sitt, 
en ekki bara snauðar og ólystugar leyfar.

Mismunandi aðferðir 
Það eru tvær mismunandi heilfóðrunaraðferðir. Eiginlegt 
heilfóður (TMR – Total Mixed Ration) þar sem heilfóðrið 
uppfyllir allar þarfir kúnna og ekkert annað gefið með og svo 
hlutaheilfóður (PMR – Partial Mixed Ration) þar sem nythæstu 
kýrnar fá viðbótar kjarnfóður til að uppfylla fóðurþarfir sínar 
en heilfóðurblandan sér fyrir þörfum nytlægri kúa upp að 
ákveðinni nyt. Hálf heilfóður má eiginlega kalla þá aðferð 
sem er algengasta heilfóðrunin á Íslandi, en hrein heilfóðrun 
hefur ekki rutt sér til rúms enn sem komið er. Bændur sem 
notast við mjaltaþjóna komast nefnilega sjaldnast upp með 
það að vera ekki með viðbótar kjarnfóður í mjaltaþjóninum 
fyrir allar kýr óháð nyt, til að lokka þær í mjaltir.

Kostir heilfóðurs 
Með því að blanda er hægt að nýta betur mismunandi heygerðir 
og jafnvel „lauma“ lakara heyi með ef menn sitja uppi með slíkt 
og það passar við heilfóðuruppskriftina. Auðvelt er að koma 
heimaræktuðu byggi eða öðrum korntegundum í kýrnar 
með heilfóðrinu og þá gæti fiskimjöl komið sterkt inn á móti 
korninu sem innlendur hágæða próteingjafi. Aukaafurðir sem 
falla til á búinu eða í nágrenninu er auðvelt að nýta í heilfóður 
t.d. brugghrat, brauð, grænmeti o.fl. og með heilfóðri er líka 
auðvelt að koma steinefnum og vítamínum í kýrnar og stilla 
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magn þeirra eftir efnainnihaldi gróffóðursins og hráefnanna 
í blöndunni. Þá innbyrða kýrnar meira af fóðri þegar það er 
saxað, sem aftur skilar sér í aukinni mjólkurframleiðslu. Vel 
gerð heilfóðurblanda, þ.e. blanda sem byggir á góðri uppskrift, 
getur sparað mikið af kjarnfóðri þar sem hægt er að nota stök 
hráefni sem eru oftast ódýrari í innkaupum. Einn aðalkostur 
heilfóðursins samanborið við aðskilda fóðrun er sú staðreynd 
að það dregur úr sveiflum í vambarumhverfinu og gerir allan 
mjólkurframleiðsluferil kúnna stöðugri. Kýrnar halda betur 
á sér, fara ekki eins hátt upp í nyt en halda nytinni betur út 
mjaltaskeiðið.

Gallar heilfóðurs 
Þegar heilfóður er gefið verður engin mismunun á gripum 
innan sama hóps, hámjólka kýr geta verið vanfóðraðar og 
lágmjólka kýr offóðraðar. Á stærri kúabúum, með hundruðum 
kúa, er kúnum því oft skipt upp í marga framleiðsluhópa sem 
hver fær þá sína blöndu til þess að mæta þessum galla. Þegar 
kýrnar eru í einum framleiðsluhópi læra þær hins vegar oft 
á heilfóðrið og hámjólka kýrnar éta þá meira en lágmjólka 
kýrnar. Ef eitthvað klikkar í blöndunni þá geta kýrnar neitað 
að éta hana og gæti bóndinn þurft að henda allri blöndunni. 
Þá er klárlega galli við þessa aðferð að stofnkostnaðurinn er 
allmikill, þ.e. blöndunar- og gjafabúnaðurinn getur verið dýr 
og þá þarf alltaf að viðhalda þessum búnaði. Einnig hentar 
heilfóður ekki öllum fjósgerðum. Fjós með mjaltaþjónum 
og frjálsri umferð geta lent í vandræðum með mætingu hjá 
nytlægri kúm ef blandan er ekki rétt stillt og þær uppfylla 
sínar fóðurþarfir án þess að mæta í mjaltir.

Skipting í hópa
Mjög mikilvægt er að hafa geldkýrnar í sérstökum hópi ef 
verið er að gefa heilfóður og raunar ættu geldar kýr alltaf 
að vera aðskildar frá mjólkandi kúm. Eins og áður segir 

þá getur hjörðinni jafnvel verið skipt upp í marga hópa ef 
hjörðin er nógu stór, en algengast er að vera með þrjá hópa af 
mjólkurkúm (nýbornar kýr, kýr á miðju mjaltaskeiði og kýr 
á seinni hluta mjaltaskeiðsins) og svo tvo hópa af geldkúm 
(fyrsti hluti geldstöðu og fram að 21 dögum fyrir áætlaðan 
burð og svo frá 21 degi fyrir burð). Margir hópar auka 
vinnuna á búinu og ræður bústærðin því hvað borgar sig að 
hafa marga hópa hverju sinni Á minni búum getur heilfóðrun 
vel gengið upp með einn hóp af mjólkurkúm og svo með því 
að hafa geldkýrnar sér.

Góð heilfóðrun
Aðalatriðið við góða heilfóðrun er að kýrnar eiga ekki að 
geta valið neitt úr blöndunni. Þær eru mjög góðar í því að 
velja úr bestu bitana, s.s. kornmeti, og þarf því að blanda 
og saxa vel. Láta fóðurefnin klístrast vel saman og er þá oft 
vatnsviðbót lykillinn, en „blaut“ fóðurefni eins og t.d. melassi 
geta einnig hjálpað. Ef kýrnar ná að velja þá fá lægra settu 
kýrnar og kvígurnar hærra hlutfall leifa og ekki það orkuríka 
fóður sem reiknað var með að þær skyldu fá. Þá getur farið 
að bera á allskyns vandamálum í fjósinu því þær frekustu fara 
að offóðrast og þær lægra settu að vanfóðrast. Kýrnar eru líka 
lengur að éta þegar þær eru að velja svo þær liggja þá minna 
og framleiða minni mjólk. Góð heilfóðrun byggir líka á því að 
blanda alltaf eins, breytileikinn er helsti óvinurinn. Ef kýrnar 
vita alltaf að hverju þær eru að ganga þurfa þær ekkert að 
stressa sig við að fara að éta einmitt þegar það er verið að gefa, 
því fóðrið er alltaf eins. Hjörðin verður því rólegri með minni 
steitu sem leiðir aftur til meiri afurðasemi.

Fóðurgangurinn á aldrei að vera tómur því það veldur streitu 
hjá kúm og nauðsynlegt að ýta fóðrinu að kúnum reglulega. 
Leifarnar eru góður mælikvarði á fóðrun en miða ætti við 
að 2% af blöndunni ættu að vera leifar og þær eiga að líkjast 
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fóðrinu sem var blandað í upphafi. Fóðurganginn skal þó 
hreinsa daglega.

Gott heilfóður

• Engir fóðurklumpar
• Engar agnir sem er hægt að flokka úr
• Ekkert ryk eða agnir á fóðurganginum undir fóðrinu
• Einsleitt fóður saxað í 25-35 mm stubba
• Öll hráefnin eiga að hverfa í blönduna
• Blandan er rök og klístruð
• Kýrnar éta ofanfrá og niður og eru ekki að gramsa

Blöndun heilfóðurs
Mikilvægt er að byrja að setja þurrefnin í fóðurblandarann og 
bleyta í þeim með vatni og leyfa blöndunni að standa í helst 
klukkutíma. Vatnsmagnið ætti að vera að minnsta kosti 50% 
af þyngd þurrefnanna, þ.e. ef notuð eru 100 kg af maís ætti 
vatnsmagnið að vera að minnsta kosti 50 kg. Þá er gróffóðrinu 

bætt út í og ef það er verið að blanda saman mismunandi 
heytegundum þá að byrja á þurrasta heyinu því það þarf 
mestu söxunina og enda á blautasta heyinu. Fóðurblandarinn 
á svo að vinna á blöndunni þar til stubblengdin er komin í 
25-35 mm og rétt er að hafa hugfast að gera hlutina alltaf eins 
og gera allar breytingar rólega.

Það er mjög mikilvægt að allt fóðrið sé á hreyfingu um 
blandarann, svo það saxist jafnt. Fóðrið á að vera einsleitt. 
Blanda ætti í að minnsta kosti 30 mínútur, en það fer þó eftir 
ástandi blandarans.

Gjafir 
Erlendis þekkist víða að gefa einungis einu sinni á dag, en þá 
er lykilatriði að sópa að kúnum að minnsta kosti sex sinnum 
yfir sólarhringinn. Það er betra að gefa oftar, því þá er minna 
slef í fóðrinu en of margar gjafir geta hins vegar líka aukið á 
streitu í hjörðinni. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að þrjár 
gjafir auki fituinnihald mjólkurinnar og dregur það jafnframt 
úr líkunum á súrdoða miðað við eina gjöf á dag. 

Það er mjög mikilvægt að fylgjast vel með átinu svo tryggt sé 
að verið sé að blanda rétt og gefa kúnum nógu mikið. Ef átið 
á blöndunni fellur þarf að bregðast við því mjög hratt til að 
lágmarka afurðatjónið, en snöggt fall í áti bitnar mjög hratt 
á afurðaseminni. Ef allar kýrnar koma að fóðurganginum 
við gjafir getur það verið vísbending um að ekki sé verið að 
gefa nóg eða að kýrnar viti að það sé hægt að velja eitthvað 
„gotterí“ úr blöndunni þegar hún er fersk.

Stuttir eða samkeyranlegir fóðurgangar
Algeng fóðrunaraðferð á Íslandi er notkun á svokölluðum 
stuttum fóðurgöngum þar sem miklu magni af gróffóðri 
er komið fyrir en við þessa aðferð eru átplássin færri en 
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gripafjöldinn. Framhliðar fóðurgangsins færast svo nær 
fóðrinu eftir því sem gengur á það en einnig eru til kerfi þar 
sem fóðrinu er ýtt að kúnum. Til að ná sem bestum árangri 
við þessa fóðrunaraðferð er lykillinn að halda fóðrinu 
fersku og best er að hafa sem einsleitast fóður á ganginum 
svo kýr neðst í goggunarröðinni fái ekki bara afganga. Oft 
er litið á það sem kost við þessa fóðrunaraðferð að hægt sé 
að gefa það mikið magn að ekki þurfi að gefa aftur fyrr en 
eftir 2-6 daga. Hins vegar er það ekki vænlegt til árangurs 
ef hámarka á gróffóðurát og þar af leiðandi afurðir. Besta 
heyið klárast frekar fyrst. Þá spillist gróffóður sem stendur 
lengi af moði og slefi og getur hitnað í því. Ef vel á að vera 
þarf að taka leifarnar frá kúnum einu sinni á dag og hafa 
kýrnar þá stöðugt aðgengi að fersku fóðri. Einnig minnkar 
það gróffóðurátið ef kýrnar þurfa að reyta sjálfar úr rúllum 
eða böggum. Þær þurfa þá að eyða tíma í það en ef búið er 
að dreifa úr rúllunum eru kýrnar fljótari að éta og leggjast 
þá fyrr til að jórtra. Þegar kýr liggja og jórtra framleiða þær 
hvað mesta mjólk. Þetta þýðir að öll sóun á legutíma eru 
töpuð kg af framleiddri mjólk.

7.4. Samantekt
Lykillinn að hámarks framleiðslu er hámarks gróffóðurát með 
vel dreifði kjarnfóðurgjöf yfir daginn, með lágmarks sóun á 
tíma kúnna. Stöðugt aðgengi að fersku og lystugu gróffóðri 
er því mjög mikilvægt og til að lágmarka tímann við átið má 
strálengdin ekki vera of löng. Eftir því sem kýrnar éta meira 
gróffóður því betur þola þær kjarnfóðurgjöfina og þá er 
hreint og aðgengilegt vatn einnig mikilvægt til að hámarka 
árangurinn óháð fóðrunaraðferð.

7.5. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Hvað er það helsta sem ræður meltanleika og 
próteininnihaldi gróffóðurs?

 ➡ Þriðji gæðaþáttur gróffóðursins er lostætni, hvað ræður 
mestu um hana?

 ➡ Hvað ætti helst að ráða vali á orkugefandi kjarnfóðri?

 ➡ Getum við eitthvað gert til að draga úr neikvæðum 
umhverfisáhrifum nautgriparæktarinnar?

 ➡ Íhaldssamur kúabóndi sem ræktar ekki korn og lítið 
grænfóður ákveður að taka upp heilfóðrun. Hver ættu að 
vera helstu áhrif þess á grænfóðurræktina, hugsanlega 
kornrækt og heyverkun hjá honum?

7.6. Helstu heimildir og ítarefni
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feasible substitute for soyabean meal as protein source for dairy 
cattle? Nutritionally, environmentally and sustainably?, óútgefið 
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verkefni úr mastersáfanga um sjálfbæra dýraframleiðslu við 
háskólann í Árósum.
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RML.

Jóhannes Sveinbjörnsson, 2010. Smári til beitar og fóðurs. 
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