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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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9.1. Inngangur
Fóðuráætlanir eru verkfæri sem nýtast til þess að ná fram 
hagkvæmri framleiðslu, fá sem mest út úr heimaöfluðu 
fóðri og fyrirbyggja sjúkdóma og vandamál sem fylgja 
framleiðslunni. Allir hafa einhverjar áherslur og nálganir við 
fóðrun, hvort sem er meðvitað eða ómeðvitað. Það er þó mjög 
misjafnt hversu markvisst er fóðrað þ.e. hvort það er gert með 
markvissu skipulagi og áætlunum eða hvort það gerist meira 
af hendingu. Þær áherslur og nálganir sem eru gerðar við 
fóðrun hafa veruleg áhrif á efnahag búsins, því fóðrunin er stór 
kostnaðarliður. Þannig er bæði heimaaflað sem og aðkeypt 
fóður dýrt í framleiðslu eða innkaupum og alla jafnan hækkar 
kostnaðurinn eftir því sem gæðin eru meiri. Fóðrunin hefur 
mikil áhrif á bæði mjólkur- og kjötframleiðslu, hefur áhrif 
á efnainnihald og gæði mjólkurinnar, á holdastig gripanna, 
á fóðurnýtingu, frjósemi og heilsu. Þetta eru allt þættir sem 
eru mikils virði í rekstri og hafa bein áhrif á tekjur og útgjöld 
búsins. Því er til mikils að vinna að vanda vel til verka við 
fóðrun á framleiðslugripum, allt frá uppeldi og til framleiðslu 
á bæði mjólk og kjöti.

Er þetta þá nokkuð svo flókið, er ekki bara til ein góð uppskrift 
sem allir geta farið eftir? Það er ekki alveg svo einfalt, auðvitað 
eru ákveðnir þættir sem gilda og er mikilvægt að reyna að 
fara eftir við fóðuröflun og fóðrun til þess að ná sem bestum 
árangri, en það er margt sem hefur áhrif á endanum. Þar má 
nefna markmið bóndans þ.e. hvað það er sem hann lítur á að 
séu mikilvægustu þættirnir sem á að ná fram með fóðruninni 
s.s. magn framleiðslunnar, gæði eða aðrir þættir eins og 
gott heilsufar og frjósemi. Það sem getur haft áhrif á þetta 
eru framleiðslutakmarkanir, greiðslur fyrir efnainnihald, 
gæði mjólkur o.fl. Einnig hefur aðstaða áhrif, þá sérstaklega 
aðstaða til fóðrunar og hversu auðvelt er að vera með flóknar 
útfærslur eða hvort einhverjum gæðum þurfi að fórna til þess 

að ná ákveðinni vinnuhagræðingu. Mynd 1 sýnir hvaða þætti 
þarf að hafa í huga við markmiðssetningu og uppsetningu 
fóðuráætlunar.

Mismunandi nálganir að fóðuráætlunum eru þekktar enda 
henta þær misjafnlega við ólíkar aðstæður. Allar miða þær 
að því að ná fram þeim markmiðum sem bóndinn setur sér 
við framleiðsluna og mikilvægt er að þær séu einnig sniðnar 
að þeim aðstæðum sem þær eiga að vera framkvæmdar við, 
svo það sé mögulegt að fara eftir þeim. Ef áætlun er sett 
upp miðað við ákveðið át á gróffóðri, en það er ekki boðið 
upp á það með þeim hætti að gripirnir geti étið samkvæmt 
áætluninni, fellur öll áætlunin um sjálfa sig. Þá gæti bóndinn 

Markmið 
fóðuráætlunar

AUÐLINDIR:
Land, kvóti,  

faglegur áhugi  
og starfsfólk

GRÓFFÓÐUR:
Gæði og  

aðgengi gripa

MIÐLUN 
FÓÐURS:

Aðskilin, blöndun, 
tíðni og hópar

GRIPIR:
Kynbætur,  

ending/aldur  
og stærð/ 
holdafar

TÆKNI:
Fjósgerð, 

sjálfvirkni og 
skipulag

Mynd 1. Áhrifaþættir á markmiðssetningu og uppsetningu 
fóðuráætlunar.
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búið við þá blekkingu að verið sé að vinna eftir góðri og vel 
hugsaðri áætlun. Hann gæti svo undrast það að afköstin séu 
ekki samkvæmt áætluninni eða að framleiðslan yfir höfuð 
svari ekki þeim breytingum sem gerðar eru á áætlun og 
fóðrun. Þá gæti verið eitthvað að framkvæmdinni sem ekki 
virkar með áætluninni og því þarf að endurhugsa annað hvort 
framkvæmdina og fóðrunina sjálfa eða laga áætlunina að 
þeim aðstæðum sem unnið er með hverju sinni.

9.2. Nákvæmni fóðuráætlana
Fóðuráætlun verður aldrei nákvæmari en upplýsingarnar 
sem fara inn í hana. Fyrst er að meta fóðrið. Gróffóðrið er 
undirstaðan í fóðrun nautgripa á Íslandi og því er mikilvægt 
að gera sér grein fyrir næringargildi gróffóðursins sem á að 
nýta. Það er gert með því að taka heysýni og láta efnagreina 
þau. Heysýnin þurfa að gefa góða yfirsýn þess fóðurs 
sem er til, svo það þarf að vanda til verka og skipuleggja 
heysýnatökuna strax í heyskapnum eða þegar framleiðsla 
gróffóðursins stendur yfir og auðveldast er að ná sem bestri 
yfirsýn. Upplýsingar um næringargildi viðbótarfóðursins 
eru jafn mikilvægar en þær er oft auðveldara að nálgast með 
töflugildum. Korn er í eðli sínu frekar jafnt að gæðum ef það 
er tekið fullþroskað, en á Íslandi er það ekki alltaf mögulegt 
og þá þarf að nálgast næringargildið út frá þroska kornsins 
í hvert skipti, eða einfaldlega með efnagreiningu. Innflutt 
hrávara er mjög stöðluð og því auðvelt að nýta töflugildi, 
en það sem þá skiptir mestu máli er að vita hvers konar 
hrávöru fóðurframleiðendur eru að nýta. Aukaafurðir eru 
einnig áhugaverður kostur bæði frá umhverfissjónarmiðum 
og sjálfbærni. Aukaafurðir sem eru aðgengilegar á Íslandi 
eru t.d. hrat frá bruggframleiðslu og útiræktað grænmeti 
sem ekki fellur að sölu til manneldis svo eitthvað sé nefnt. 
Þegar yfirsýn yfir fóðrið fæst, og næringargildi þess, þarf að 

taka tillit til þess hvernig fóðrið er gefið, því það er margt í 
umhverfinu sem hefur áhrif á fóðrunina og þá getur verið 
nauðsynlegt að aðlaga fóðuráætlunina að þeim aðstæðum 
sem eru hverju sinni. Dæmi um umhverfisáhrif eru aðgengi 
að fóðri eins og gjafatíðni, gerð fóðurganga, aðgengi að vatni 
o.fl. Ennfremur eru það þættir sem snúa beint að gripunum 
sem hafa einnig áhrif og þarf að skilgreina við áætlanagerðina. 
Þannig þarf að flokka niður hvaða gripi sé verið að vinna 
með t.d. mjólkurkýr eða uppeldi, kvígur í vexti á fyrsta 
mjaltaskeiði, naut á vaxtarskeiði eða í lokaeldi o.s.frv. Þættir 
eins og þungi, kúakyn, vaxtarhraði, magn framleiðslunnar og 
gæði hennar hafa einnig áhrif og þetta þarf allt að koma inn í 
áætlanagerðina svo hún þjóni sínum tilgangi.

9.3. Kálfar og geldneyti
Uppeldið er undirstaða framleiðslunnar og því er mikilvægt 
að setja sér markmið og gera áætlanir strax frá upphafi svo 
fóðrun verði markviss, fóðurnýting sem best og möguleikar 
gripanna til að þroskast og dafna vel nýtist sem best.

Smákálfar
Fóðuráætlanir fyrir smákálfa, frá fæðingu og á meðan þeir eru 
á mjólk, eru gríðarlega mikilvægar en þetta er tímabilið sem 
fóðurnýting er hvað best í lífi gripsins. Fyrst gengur fóðrunin 
út á að nýta mjólkina og upptaka næringarefnanna er lík því 
sem gerist hjá einmagadýrum. Á þessum tíma þarf bóndinn 
að skapa aðstæður fyrir kálfinn svo hann geti þróast yfir í að 
verða jórturdýr og fari að nýta þann hluta meltingarfæranna 
sem skilgreinir hann sem jórturdýr, vömbina, keppinn og 
lakann. Fóðuráætlanir á þessum tíma þurfa ekki að vera 
mjög flóknar, en setja þarf niður áætlun sem hjálpar til við 
að gera vinnubrögð markviss og fóðrunina jafna. Smákálfar 
eru mjög viðkvæmir fyrir mismunandi vinnubrögðum og 
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misjafnri fóðrun og svara því vel með auknum vexti og þroska 
ef vel er að fóðruninni staðið. Eins og áður sagði verður 
fóðuráætlunin aldrei betri en upplýsingarnar sem eru nýttar 
við gerð hennar og gæði þeirra. Upplýsingar um fóðrið sjálft er 
grundvallaratriði og fyrsta fóðrið er broddurinn. Upplýsingar 
um gæði broddsins eru því mikilvægar og allir ættu að mæla 
gæði brodds sem þeir gefa kálfum að drekka við burð. Til eru 
einfaldir mælar sem hægt er að nota á búinu annars vegar 
flotmælar sem áætla magn mótefna, immunuglóbíns (IgG), 
út frá þéttleika broddsins og hins vegar stafrænir mælar sem 
gefa upp gæði brodds á brix kvarða (sjá nánar í kafla 10). Fyrir 
utan það að vera gríðarlega næringarríkur gefur broddurinn 
kálfinum aðgang að mótefnum sem styrkja ónæmiskerfi hans. 
Því má hugsa markmið broddgjafarinnar þannig að kálfurinn 
taki upp sem mest af mótefnum, en með það að markmiði 
uppfyllum við einnig hefðbundin markmið um aðgengi að 
orku og öðrum næringarefnum. 

Ef miðað er við að kálfurinn fái minnst 100 g IgG úr 
broddinum er hægt að áætla magnið sem hann þarf að drekka 
í fyrstu gjöf út frá mældu IgG í magni broddsins. Þannig að 
ef broddur mælist með 50 g IgG, eða 22% BRIX, sem mætti 
flokkast sem lágmarksgildi ættu 2 lítrar í fyrstu gjöf að duga til 
að ná lágmarkinu fyrir 100 g IgG í fyrstu gjöf. Sé broddurinn 
hins vegar af slakari gæðum þarf skammturinn að vera stærri. 
Athuga þarf að þetta eru lágmarks gildi og meira magn IgG í 
fyrstu gjöf er fyrst og fremst til bóta fyrir kálfinn, en ef þessu 
lágmarki er ekki náð ætti að bjóða upp á bætiefni eins og 
þurrkaðan brodd eða eiga brodd af betri gæðum í frosti.

Þá tekur við mjólkurgjöfin og strax á fyrsta sólarhring getur 
kálfurinn drukkið allt að 8 lítrum, en það fer auðvitað eftir 
aðstæðum hvernig það hentar því skammtarnir sem hann 
hefur áhuga á fyrsta sólarhringinn eru ekki endilega mjög 

stórir. Það er góð regla að gefa hrámjólk fyrstu sólarhringana, 
en færa kálfana svo yfir á duftmjólk eftir það ef ekki á að fóðra 
á hrámjólk allt mjólkurskeiðið.

Kálfar geta drukkið mjög mikið og nýta mjólkina vel og því 
er mjög góð leið til þess að fóðra þá að bjóða frjálst aðgengi 
að mjólk fyrstu vikurnar. Eftir það þarf markvisst að trappa 
mjólkurgjöfina niður til þess að örva kálfana til þess að 
innbyrða annað fóður, og þroska þá hluta meltingarfæranna 
sem áður hefur verið rætt um, því kálfar hafa takmarkaðan 
áhuga á gróffóðri og kjarnfóðri á meðan þeir fá tækifæri til 
þess að drekka sig sadda á mjólk.

Kálfar eiga strax frá fyrsta degi að hafa aðgengi að hreinu  
vatni, góðu gróffóðri og kjarnfóðri sem er sérstaklega hannað 
fyrir smákálfa. Mjólkin sér um að uppfylla næringarþarfir 
þeirra fyrstu 7-8 vikurnar en samhliða á gróffóður og 
kjarnfóður að koma inn sem hluti næringargjafarinnar 
þangað til þessar fóðurtegundir taka alveg yfir er 
mjólkurgjöfinni sleppir. Kjarnfóður er auðmeltara en 
gróffóður og því ná kálfarnir fyrr góðu aðgengi að 
næringarefnum úr kjarnfóðrinu. Smám saman fer vömbin 
að vinna á gróffóðrinu og örverusamfélagið í vömbinni að 
dafna og þá er hægt að draga úr kjarnfóðurgjöfinni og leyfa 
gróffóðrinu að taka yfir sem aðal næringargjafinn. Það er 
ekkert sem mælir gegn því að halda mjólkurgjöfinni lengur 
en 8 vikur en þessi hluti fóðrunarinnar er kostnaðarsamur 
og því er ágætt að koma kálfinum á gróffóður- og 
kjarnfóðurfóðrun eftir 8 vikna aldur en aðstæður stýra því 
aðeins hversu vel það hentar að miða við 8 vikur, 10 eða 
jafnvel 12 vikur. Kálfur á ekki að hætta á mjólk fyrr en hann 
er örugglega farinn að éta vel af kjarnfóðri og gróffóðri svo 
það komi ekki bakslag í vöxtinn og þá verða aðstæður og 
aðferðir á búinu að tryggja að hann geti það.

9 FÓÐURÁÆTLANIR
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DÆMI 1. Einföld fóðuráætlun fyrir smákálfa

1.  Broddfóðrunin, fyrsta sólarhringinn. Mjólka móður á fyrsta 
hálftíma eftir að kálfurinn fæðist og mæla gæði broddsins 
við stofuhita. Reikna út frá magni IgG í broddinum það 
lágmarks magn sem kálfurinn þarf í fyrstu gjöf. Hann á að 
fá að lágmarki 100 g IgG í fyrstu gjöf. Sé broddurinn með 
50 g IgG þarf lágmarksskammturinn því að vera 2 lítrar í 
fyrstu gjöf. Sé broddur slakari skal strax gera ráðstafanir um 
bætiefni eða nýta frosinn brodd sem er af betri gæðum í 
fyrstu gjöf. Koma skal fyrsta skammti af broddinum í kálfinn 
á fyrsta klukkutímanum eftir að hann fæðist og ekki ætti að 
treysta því að kálfurinn drekki sjálfur fyrsta skammtinn af 
broddinum. Drekki kálfurinn ekki lágmarks magnið í fyrstu 
gjöf skal strax gera ráðstafanir um bætiefni. Merkja skal 
kálfinum afgang af broddinum úr fyrstu mjöltunum svo hann 
fái í næstu gjöfum, á sínum fyrsta sólarhring, allt að 8 lítra úr 
þessum sama broddi. 

2.  Mjólkurfóðrunin, dagar 2-4. Eftir að broddgjöf líkur á fyrsta 
sólarhring skal miða við 2 lítra af hrámjólk af úrvalsgæðum í 
mál í 4 skipti á sólarhring (getur líka verið 3 lítrar 3 sinnum á 
sólarhring). Bjóða skal upp á hreint vatn allan sólarhringinn, 
þurrlegt gróffóður af góðum gæðum og kjarnfóður fyrir 
smákálfa sem er sérstaklega próteinríkt og steinefnabætt. 
Ferskt á hverjum degi.

3.  Mjólkurfóðrunin, fram að 6.-8. viku. Kálfurinn ætti nú 
að fá frjálst aðgengi að mjólk, hvort sem er hrámjólk af 
úrvalsgæðum eða duftmjólk, nákvæm blöndun og eftirlit 
með gæðum ætti að koma fram í áætlun, t.d. 150 g duft í 8,5 
dl, blandað í 40°C svo það sé 38°C við gjöf (en þetta fer allt 
eftir aðstæðum á hverjum stað). Aðgengi að fersku vatni á að 
tryggja allan sólarhringinn og nýtt gróffóður daglega auk þess 
sem aðgengi að sérstaklega steinefnabættu kjarnfóðri með 
a.m.k. 20% próteini.

4.  7-8 vikna. Trappa niður mjólkurgjöf jafnt en örugglega. 
Aðgengi að fersku vatni allan sólarhringinn er sérstaklega 
mikilvægt á þessum tíma, nýtt gróffóður og kjarnfóður 
daglega. Kjarnfóður með a.m.k. 20% próteini og sérstaklega 
steinefnabættu. Miða skal gróffóðurgjöfina við það magn sem 
gefur alltaf einhverjar leifar, þeir eiga ekki að þurfa að éta upp. 
Fylgjast vel með kjarnfóðuráti og miða við a.m.k. 1 kg át á dag 
í 3 daga í röð áður en þeir hætta alveg á mjólkinni.

Kvígur
Eftir mjólkurgjöfina eiga kvígur að vaxa áfram mikið og vel 
svo þær verði tilbúnar til sæðingar frá 12-13 mánaða aldri. Á 
þessum tíma geta kvígurnar auðveldlega vaxið 700-900 grömm 
á dag en þá verður fóðrunin að vera rétt stillt af og jafnvægi 
orku, próteins og steinefna í lagi. Algengast er að kvígur hafi 
gott aðgengi að orku frá góðu gróffóðri en próteinið, sem þó 
gott gróffóður getur innihaldið, er oft ekki nóg og alls ekki 
steinefnainnihald gróffóðursins. Skipulag er mikilvægt þegar 
gera á fóðuráætlun fyrir kvígur í vexti því áætlunina verður að 
sníða að uppeldisaðstæðum kvígnanna, því það er fasti sem er 
erfitt að breyta. Grunnurinn að fóðruninni er gróffóðrið og 
því er nauðsynlegt að vita gæði þess svo það sé mögulegt að 
taka upplýsta ákvörðun um viðbótarfóður sem hentar hverju 
sinni.

Fyrst eftir að kvígurnar hætta á mjólk eru meltingarfæri 
þeirra ennþá að þroskast og þá er aðgengi að næringarefnum 
í kjarnfóðri nauðsynlegt til þess að missa daglegan vöxt ekki 
niður á meðan fullum afköstum á nýtingu gróffóðursins er 
ekki náð. Því ættu þær að fá áfram aðgengi að kjarnfóðri með 
gróffóðrinu. Það er nauðsynlegt að skipta vaxtarskeiði kvígna 
upp í tímabil. 
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Fyrsta tímabilið er frá mjólkurgjöf fram til 6 mánaða
Á þessu tímabili er vaxtargeta mikil og lítill hluti fóðurs þarf 
að fara í viðhald og því tiltölulega auðvelt að fóðra þær vel og 
sjá þær svara því í góðum vexti og þroska. Á þessu tímabili 
er próteingjöf gríðarlega mikilvæg eins og áður hefur komið 
fram í umfjöllun um fóðrun.

Annað tímabilið er svo frá 6 mánaða fram að sæðingu
Á þessu tímabili er algengt að offóðra á orku sem gerir það 
að verkum að kvígan geymir hana á formi fituvefs. Þetta er 
oft ekki mjög augljóst, því fituvefurinn safnast fyrst innan um 
líffæri og í júgurvef, en hefur neikvæð áhrif á frjósemi og getur 
einnig haft neikvæð áhrif á framleiðslu síðar meir. Á þessu 
tímabili er gríðarlega mikilvægt að þekkja gæði gróffóðursins, 
nýta vambarrými kvígnanna með góðu trénisinnhaldi 
gróffóðurs sem þó hefur góðan meltanleika því auðvitað má 
ekki hægja á vextinum. Prótein er áfram gríðarlega mikilvægt 
svo orkan frá gróffóðrinu nýtist til vaxtar. Auk þess er einnig 
gríðarlega mikilvægt að tryggja stein-, snefilefni og vítamín á 
þessum tíma og muna að gróffóður gerir það ekki eitt og sér.

Þriðja og síðasta tímabilið er svo eftir sæðingu og fram 
að burði
Þetta tímabil einkennist af mun flóknari efnaskiptum í líkama 
kvígunnar, hún er ennþá að vaxa og á að halda áfram að 
vaxa vel, en hún þarf einnig að þroska heilbrigt fóstur. Fyrstu 
vikur meðgöngunnar eru ekki mjög kröfuharðar en eru það í 
síðasta hluta meðgöngunnar þegar fóstrið fer að taka verulega 
til sín og þá þarf að tryggja gott aðgengi að næringarefnum 
svo kálfurinn fæðist hraustur. Á þessum tíma eru kvígurnar 
farnar að nýta gróffóður vel og átgeta þeirra er góð svo það 
er hagkvæmt að nýta gróffóðrið vel til vaxtar og þroska. Það 
er mikilvægt að nýta vambarrýmið vel með gróffóðri sem 
inniheldur gott tréni, en þarf ekki að hafa úrvals meltanleika 

þó hann megi samt ekki vera slakur. Próteininnihaldið þarf 
líka að vera gott. Snefilefnaþörfin eykst þegar fóstrið fer að 
taka meira til sín og gróffóðrið uppfyllir ekki þarfir kvígu og 
fósturs til vaxtar svo viðbótarsteinefnagjöf er nauðsynleg.

DÆMI 2. Einföld fóðuráætlun fyrir kvígur

1.  Fram til 6 mánaða. Kvígurnar eiga að fá kjarnfóður, fyrst 
2 kg á grip á dag sem trappast niður í ekkert á þessum 
tíma. Kjarnfóðrið skal vera með a.m.k. 20% prótein og 
innihalda fiskimjöl. Kjarnfóðrið skal einnig vera sérstaklega 
steinefnabætt fyrir kvígur í vexti. Gróffóður skal gefið eftir 
átlyst, nýtt á hverjum degi, án þess að þær éti alveg upp. 
Gróffóðurgæði á að miða við u.þ.b. 160 g af próteini á hvert kg 
ÞE með a.m.k. 78% meltanleika lífræns efnis og trénið (NDF) 
ekki meira en 490 g/kg ÞE svo það hægi ekki of mikið á flæði 
fóðurs og hamli áti. Aðgangur að fersku vatni þarf að vera 
allan sólarhringinn. Þegar kjarnfóðurgjöfin er komin undir 
1 kg á dag þarf að bæta við aðgengi að steinefnum. Magn 
steinefnagjafar fer eftir tegundinni en horfa skal sérstaklega 
eftir kopar sem vantar alltaf í heyið fyrir vaxandi kvígur, 
selen og E-vítamíni, sinki og joði. Einnig kalki, fosfór og 
magnesíum.

2.  6-12 mánaða. Kvígur á þessum aldri halda áfram að stækka 
vel og með réttri fóðrun er hægt að miða við um 700 g vöxt 
á dag og jafnvel meira. Nú er nýting gróffóðurs ennþá betri 
en áður og því á það að standa undir stærri hluta vaxtarins 
og kolvetni frá kjarnfóðri eru óþörf. Gróffóður það sama 
og áður en sé það ekki til, er hægt að sækja í aðeins slakara 
fóður þar sem meltanleikinn er aðeins lægri en þó ekki 
mikið. Ef próteininnihaldið er lágt, sem er algengt, er hægt 
að bæta kvígunum það upp með öðrum próteingjafa eins 
og brugghrati eða fiskimjöli, 50-100 g af fiskimjöli á grip 
á dag bæta gríðarlega miklu próteini við gróffóðurgjöfina. 

9 FÓÐURÁÆTLANIR
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Steinefnagjöf er mikilvæg á þessum tíma og sama á við og 
áður þ.e. að velja hana út frá magni kopars, sinks, selens og 
joðs sem og kalks, magnesíum og fosfórs sem er svo gjarnan í 
lágu hlutfalli í íslensku gróffóðri.

3.  Um sæðingu. Nú þarf að setja upp sérstaka fóðuráætlun. 
Kvígurnar fá áfram sama gróffóðrið og áður, sem og 
steinefnin, en nú þarf að bjóða þeim aðeins kjarnfóður til þess 
að þær séu örugglega í góðu orkujafnvægi þegar þær eiga að 
halda, 1 kg á grip á dag af próteinríku kjarnfóðri er nóg. 

4.  Eftir sæðingu fram að burði. Þegar kvíga hefur haldið er 
hægt að draga úr vexti hennar og miða við um 500 g/dag. Nú, 
sem fyrr, er mikilvægt að þekkja gæði gróffóðursins því þó 
hér sé meðvitað verið að draga úr gæðum þess má ekki ganga 
of langt í þeim efnum því kvígan á að vaxa áfram og þroska 
heilbrigt fóstur. Gott aðgengi að gróffóðri með góðu tréni en 
hóflegum meltanleika og góðu próteini. Æskilegt gróffóður 
gæti t.d. verið: prótein 150 g/kg ÞE, tréni (NDF) 500 g/kg ÞE 
meltanleiki 75%. Þetta gróffóður getur þó aldrei gefið þau 
stein- og snefilefni sem eru nauðsynleg og sérstaklega ekki 
þegar líður á meðgönguna. Steinefni þarf því að gefa aukalega 
og við val steinefna er mikilvægt að horfa sérstaklega til 
innihalds þess á kopar, seleni og E-vítamíni, auk þess sem fyrr 
til innihalds á kalki, fosfór og magnesíum. Þá þarf að tryggja 
kvígunum aðgengi að joði, magnan, sinki og A-vítamíni svo 
eitthvað sé nefnt. Aukast þá líkurnar á að kálfurinn fæðist 
hraustur og kvígan komi vel sett inn á sitt fyrsta mjaltaskeið.

Kjötframleiðslugripir
Það skiptir miklu máli að skipuleggja fóðrunina á kjötfram-
leiðslugripum eins og hjá öðrum hópum, til þess að ná sem 
bestum afköstum í framleiðslunni. Þegar framleiðsluaðferð er 
valin er mikilvægt að miða hana við þær aðstæður sem henta. 
Hvernig fóður skuli notað, er aðgangur að góðu gróffóðri 
eða er verið að nota það sem til fellur úr annarri framleiðslu 

og auðvelt að bæta það upp með aðkeyptu fóðri? Það er þó 
fleira en fóðrið og aðgengið að því sem þarf að taka tillit til við 
skipulag og þar koma til byggingar og aðstaðan til að halda 
gripi. Eins þarf að skoða vel hvað það er sem markaðurinn 
er að kalla eftir, hvernig eigi að selja afurðirnar s.s. beint til 
neytenda eða hvort leggja eigi inn í sláturhúsið, hvenær 
eftirspurnin er mest og hvort unnt sé að aðlaga framleiðsluna 
þannig að varan sé sem ferskust á öllum tímum.

Þá þarf að nálgast skipulagið eftir því hvort fóðra eigi naut, uxa 
eða kvígur til kjötframleiðslu. Naut hafa meiri vaxtarhraða en 
uxar og kvígur. Kvígur byrja fitusöfnun fyrr en naut og uxar 
og þurfa því fóðrun sem miðar að lengra vaxtarskeiði en 
styttra lokaeldi. Aðstaða hefur áhrif á viðhaldsþörf og þannig 
þarf að gera ráð fyrir meira fóðri í gripi sem eru úti yfir vetur.

Kúakyn sem eru frekar smávaxin henta sérstaklega vel að 
fóðra á gróffóðri að stærstum hluta en á móti þá eru stóru 
kúakynin að nýta fóður með hærra hlutfalli af korni betur til 
þess að tryggja góðan vöðvavöxt á stóru beinagrindina.

Við áætlanagerðina er jafn mikilvægt í nautaeldi sem og 
annarri framleiðslu að þekkja næringargildi fóðursins sem 
á að nýta. Á Íslandi er að stærstum hluta verið að framleiða 
nautakjöt á grasi sem er mjög sjálfbær nálgun því gras er það 
fóður sem við eigum auðveldast með að framleiða á Íslandi. 
Markmiðið ætti alltaf að vera að framleiða úrvals gróffóður í 
nautaeldi en það væri heppilegt að það innihaldi prótein 160-
180 g/kg ÞE, tréni (NDF) 460-500 g/kg ÞE, ómeltanlegt tréni 
(iNDF) 100 g/kg NDF að hámarki, meltanleiki lífræns efnis 
77% að lágmarki.

Nautin ættu að fá viðbótarfóður, s.s. kjarnfóður, fiskimjöl 
eða brugghrat svo dæmi sé tekið, allt vaxtarskeiðið, því 
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viðbótarprótein nýtist þeim svo gríðarlega vel að það er 
fjárfesting sem þau borga fyrir. Viðbótarfóðrið ætti að miðast 
út frá verði, próteininnihaldi og samsetningu á vaxtarskeiðinu. 
Fiskimjöl er gríðarlega góð próteinuppspretta fyrir vaxandi 
gripi og því inniheldur úrvals vaxtarfóður ríkulegt hlutfall 
fiskimjöls. Einnig er vel hægt að nýta hrávöru sem fellur til frá 
öðrum iðnaði, dæmi um það er að kaupa fiskimjölið beint og 
óblandað, nýta hrat sem fellur til úr bruggi eða t.d. repjuhrat 
sem fellur til eftir að olían hefur að mestu verið pressuð úr 
fræinu svo eitthvað sé nefnt.

Gróffóður getur ekki staðið undir nema hluta stein-, snefilefna 
og vítamín þarfa gripa í vexti og því þarf að hugsa sérstaklega 
fyrir því við áætlanagerðina. Hvað fæst úr gróffóðrinu, hvað 
fæst úr því viðbótarfóðri sem er notað og hvað þarf þá að bæta 
miklu við til þess að tryggja gott aðgengi svo þar myndist ekki 
flöskuháls á vöxt og þroska gripanna. Steinefnablöndur sem 
eru valdar fyrir naut í vexti ættu að innihalda vel af kopar, 
seleni og E-vítamíni, sinki, joði og mangan sem og auðvitað 
af kalki, fosfór og magnesíum.

DÆMI 3. Einföld fóðuráætlun fyrir naut (Íslendinga) þar sem 2 kg 
af kjarnfóðri nær að uppfylla steinefnaþarfir á móti heyinu sem er í 
boði.

 1.  Fyrst eftir mjólkurfóðrun: 2 kg af kjarnfóðri sem inniheldur 
a.m.k. 20% prótein og þau steinefni sem eru sérstaklega ætluð 
fyrir vaxandi gripi. Gott gróffóður og lystugt, nýtt á hverjum 
degi. Ferskt vatn allan sólarhringinn.

 2.  Á vaxtarskeiði 6-20 mánaða: 1 kg af kjarnfóðri sem inniheldur 
a.m.k. 20% prótein og þau steinefni sem eru sérstaklega ætluð 
fyrir vaxandi gripi. 100 grömm af fiskimjöli til viðbótar auk  
50 g af steinefnum sem eru sérstaklega fyrir vaxandi gripi. 
Gott gróffóður og lystugt, nýtt á hverjum degi. Ferskt vatn 

allan sólarhringinn.
 3.  Í lokaeldi 20-22 mánaða (eða síðustu 3 mánuðina): 2 kg 

af kjarnfóðri sem inniheldur um 14-16% prótein og ekki 
mikil áhersla á fiskimjöl, en orkuríkt kjarnfóður hugsað 
fyrir vaxandi gripi og samsett með steinefnum sem henta 
kjötframleiðslu. Gott gróffóður og lystugt, nýtt á hverjum 
degi. Ferskt vatn allan sólarhringinn.

DÆMI 4. Einföld fóðuráætlun fyrir naut (blendinga) þar sem nýta á 
heimaaflað bygg og brugghrat eins mikið og mögulegt er.

 1.  Fyrst eftir mjólkurfóðrun: 2 kg af kjarnfóðri sem inniheldur 
a.m.k. 20% prótein og þar af eitthvað fiskimjöl og steinefni 
sem eru sérstaklega sett saman fyrir vaxandi gripi. Gott 
gróffóður og lystugt, nýtt á hverjum degi. Ferskt vatn allan 
sólarhringinn. 

 2.  Á vaxtarskeiði 6-12 mánaða: 2 kg þurrt bygg með góða 
fyllingu, 2 kg blautt brugghrat beint frá brugghúsinu, 50 g 
fiskimjöl. 80-100 g steinefni sem eru sérstaklega fyrir vaxandi 
gripi. Gott gróffóður og lystugt, nýtt á hverjum degi. Ferskt 
vatn allan sólarhringinn.

 3.  Í lokaeldi 12-18 mánaða. 4 kg þurrt bygg með góða fyllingu, 
2 kg blautt brugghrat beint frá brugghúsi. 150 g steinefni 
sérstaklega fyrir kjötframleiðslugripi. Gott gróffóður og 
lystugt, nýtt á hverjum degi. Ferskt vatn allan sólarhringinn.

9.4. Kýr
Líklega er mest unnið eftir fóðuráætlunum hjá mjólkurkúm, 
en það er mjög misjafnt hversu nákvæmar þær eru og fer það 
yfirleitt mest eftir aðstæðum á hverjum stað hversu nákvæmar 
þær í raun geta verið. Hins vegar er alltaf hægt að hafa áætlun 
og vinna markvisst eftir henni og það er kannski það sem 
skiptir mestu máli. Á Íslandi er kúnum yfirleitt ekki skipt 
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upp í hópa eftir því hvar á mjaltaskeiðinu þær eru. Flestir eru 
þó farnir að taka geldu kýrnar frá, en það ætti alltaf að vera 
forgangsatriði í hópaskiptingu mjólkurkúa því það skiptir 
gríðarlegu máli svo geldkýrnar séu rétt fóðraðar á geldstöðu.

Mjólkurkýr
Þegar kýrin er borin þarf að trappa hana örugglega upp á 
kjarnfóðri, en þó ekki svo hratt að hún nái ekki að hámarka 
gróffóðurátið eftir því sem átgeta hennar eykst. Það er mjög 
eðlilegt fyrir kýr á þessum tíma að nýta líkamsforða sinn 
og þær gera það, en hlutverk bóndans er að passa að það 
niðurbrot verði ekki svo mikið að kýrin veikist. Það er ágætt 
að miða við um 300 g aukningu á kjarnfóðri á dag, það er 
hófleg aukning sem gefur kúnum gott tækifæri til þess að 
auka gróffóðurátið samhliða án þess að kjarnfóðurgjöfin verði 
of ríkjandi. Hins vegar getur það verið erfitt ef kýrnar hafa 
ekki fengið rétta fóðrun á geldstöðunni eða ef gróffóðrið sem 
er í boði fyrir mjólkurkýrnar er mjög slakt. Þá þarf að auka 
kjarnfóðurgjöfina hraðar og jafnvel um 500 g á dag. Það er 
mjög algengt að bjóða fleiri en eina tegund af kjarnfóðri, en þá 
þarf að hugsa aukninguna á dag fyrir heildarfóðurskammtinn.

Gott aðgengi að gróffóðri og vatni er undirstaða þess að 
fóðrunin gangi vel og í raun er sá hluti fóðuráætlunarinnar þar 
sem kjarnfóður og magn þess er valið auðveldasti hlutinn. Það 
sem er raunverulega flókið er gróffóðurskammturinn, hvert 
næringargildi hans er, hvernig aðgengi kúnna að gróffóðrinu 
er og hvort unnt sé að halda þessu jöfnu frá degi til dags. Það er 
allur gangur á því hversu mikill fjölbreytileiki er á gróffóðrinu 
sem er í boði, auk þess sem mismunandi tækni er nýtt við 
gjafir og framsetningu fóðursins. Það er því mjög mikilvægt 
að nálgast aðstæður búsins sem best þegar fóðuráætlunin er 
unnin. Skipuleggja þarf heysýnatökuna vel þannig að hún sé 
lýsandi fyrir gróffóðrið sem er í boði og góð yfirsýn náist á 

hvað og hversu mikið er til af mismunandi fóðri. Þá þarf að 
áætla framsetningu þess og hversu vel sé hægt að tryggja jafnt 
aðgengi allra kúa að mismunandi fóðri ef það er ekki blandað 
og þær komast ekki allar að til þess að éta í einu. Þetta þarf 
bóndinn að hugsa vel og setja upp áætlun sem tryggir góða 
yfirsýn og fyrst og fremst nálgast fóðrunina á meðvitaðan hátt. 
Það er hægt að ná jafngóðum árangri við mjög mismunandi 
aðstæður, séu bændur meðvitaðir um tækifærin sem aðstaðan 
býður upp á, sem og um takmarkanirnar, og vinna markvisst 
með þær.

Að nálgast gróffóðurgjöfina raunhæft
Fyrsta skrefið er að kortleggja fjölbreytileika fóðursins. Það 
er margt sem hefur áhrif eins og plöntutegundir, áburðargjöf, 
sláttutími, jarðvegsgerð og veðurfar svo eitthvað sé nefnt. Fyrsti 
sláttur af túnum í góðri ræktun, sem fá sambærilega meðhöndlun 
og sláttutíma, er hægt að flokka sem eina tegund. Fyrsti sláttur 
af eldri túnum, sem fá sambærilega meðhöndlun og sláttutíma, 
gæti verið annar flokkur. Sama þarf að gera með annan og þriðja 
slátt. Ef eitthvað kemur upp á í heyskapnum, og hluti fóðursins 
fær t.d. aðra meðhöndlun en lagt var upp með, gæti þurft að 
hafa þann hluta fóðursins sem sérstakan flokk, t.d. fyrsta slátt 
snemmsleginnar nýræktar og fyrsta slátt nýræktar sem er slegin 
seinna. Þá þarf að flokka sér grænfóður eða heilskorið korn 
sérstaklega líka en grænfóður er ekki allt það sama. Rýgresi hefur 
t.d. allt annað næringargildi en kál eða hafrar svo eitthvað sé 
nefnt. Þegar búið er að kortleggja fjölbreytileikann í gróffóðrinu 
þarf að taka sýni úr hverjum flokki fyrir sig og skrá niður það 
magn sem er til af hverjum flokki. 

Þegar magn og gæði liggja fyrir þarf að taka inn í áætlunina 
gjafatíðni og aðstæður, hvort gróffóðrinu sé eitthvað blandað 
saman, hvort flokkarnir séu settir inn á fóðurgang hver í sínu 
lagi og hversu mikið er sett inn í einu. Það er mikilvægt að 
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hafa til hliðsjónar þær staðreyndir sem vitað er að hafa áhrif á 
át og fóðurnýtingu, en á endanum eru það aðstæður á búinu 
og vilji bóndans sem ráða því hvernig áætlunin getur litið út. 
Það er til lítils að setja upp áætlun sem gerir ráð fyrir vinnu við 
blöndun eða ákveðna gjafatíðni, ef bóndinn er ekki tilbúinn 
að inna af hendi þá vinnu eða hefur hreinlega ekki aðstæður 
til að vinna eftir slíkri áætlun. Þá virkar áætlunin ekki, sama 
hversu vel hún er sett upp.

Samandregið eru þetta allt atriði sem þarf að taka tillit til við 
uppsetningu áætlunarinnar:

• Fóðurtegundir
• Næringargildi og eiginleikar fóðursins
• Magn og aðgengi að mismunandi fóðurtegundum
• Framsetning fóðursins
• Gjafatíðni
• Aðgengi gripa að fóðrinu

Áætlunina þarf svo alltaf að vinna út frá þörfum gripanna 
sem unnið er með og í þessu tilfelli kúnna. Þar sem verið er 
að vinna með mjólkurkýrnar í einum hópi, er sett upp áætlun 
með grunnfóðrun sem á við um allan hópinn og í flestum 
tilfellum samanstendur einungis af gróffóðri. Stundum er 
einnig einhverju viðbótarfóðri eins og byggi, brugghrati eða 
jafnvel mjöli bætt við svo eitthvað sé nefnt.

Mismunandi fóðuráætlanir
Til eru nokkrar gerðir af áætlunum, en í raun geta þær verið 
jafn mismunandi og þær eru margar, enda eru það aðstæður 
á hverjum stað og markmið sem ráða því hvernig best er 
að setja hverja áætlun upp. Það sem mestu ræður er þó sú 
fóðrunaraðferð sem á að nota og er fjallað nánar um í kafla 

7 en algengustu aðferðirnar eru svokölluð aðskilin fóðrun, 
heilfóðrun (TMR) og svo hlutaheilfóðrun (PMR).

Heilfóðrun
Þegar svona áætlun er sett saman er gert ráð fyrir því að 
fjölbreytileiki í kúahjörðinni sé ekki mjög mikill og í raun er 
einnig verið að beina kúnum í sömu áttina, þær fá allar sama 
aðgengi að næringarefnum og þar með sama tækifæri til þess 
að framleiða miðað við það aðgengi. Þær sem gætu mjólkað 
meira gera það líklega ekki, því þær fá ekki fóður í samræmi 
við það. Þær sem ná ekki að mjólka eins mikið og áætlunin 
gerði ráð fyrir eru ekki með eins góða fóðurnýtingu því þær 
fá samt fóður miðað við ákveðna framleiðslu. 

Áætlun sem byggir á heilfóðrun gengur þá út á að áætla 
hversu mikið kýrnar framleiða á dag, hver næringarþörfin er 
og blanda í samræmi við það.

Hlutaheilfóðrun
Þegar svona áætlun er sett saman er vel þekkt á Íslandi er 
að blanda í grunninn mismunandi gróffóðri, fyrsta, öðrum 
og þriðja slætti, jafnvel rýgresi, höfrum eða hálmi. Einnig er 
einhverju viðbótarfóðri blandað saman við gróffóðrið eins og 
heimaræktuðu byggi, brugghrati, kartöflum eða öðru sem er 
tilfallandi, sem og auðvitað steinefnum. Með þessu móti er hægt 
að auka orku og próteingildi grunnfóðurskammtsins töluvert 
og ákveða meðvitað hversu hátt á að fara með blönduna út frá 
þörfum hjarðarinnar hverju sinni. 

Algengasta viðbótin er þá að gefa kjarnfóður í mjaltaþjónum 
eða kjarnfóðurbásum til viðbótar. Það er einföld aðferð til 
þess að mismuna einstaklingum út frá framleiðslu og stöðu 
á mjaltaskeiði. 
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Aðskilin fóðrun
Þessi aðferð er líklega sú vinsælasta á Íslandi í dag. Þá er 
gert ráð fyrir því að setja inn gróffóður, oftast í rúllum, inn 
á fóðurgang, hvort sem er langan eða stuttan. Áætlunin felur 
þá í sér að velja hvaða rúllur á að gefa saman hverju sinni út 
frá næringarinnihaldi og magni sem er til. Þegar yfirsýn á 
gróffóðurgjöfina er skýr, og það aðgengi sem kýrnar hafa að 
næringarefnum við fóðurganginn, er hægt að velja kjarnfóður 
á móti og magn þess miðað við framleiðslu og stöðu á 
mjaltaskeiði.

DÆMI 5. TMR fóðuráætlun fyrir mjólkurkýr

      Í þessu dæmi er notaður blandari sem tekur allt fóður sem er í 
boði og blandar vel saman. Hann sér svo um að keyra fóðrinu 
inn á fóðurganginn og ýta að reglulega yfir sólarhringinn svo 
kýrnar komi alltaf að fersku fóðri og nái í það hvar sem er 
og hvenær sem er. Það er ekkert viðbótarfóður gefið annars 
staðar í fjósinu. Blandan miðast við meðalgrip á  dag í 30 lítra 
framleiðslu og meðalafurðir upp á 8000+ kg.

  Stæða 1 (gróffóður úr fyrsta slætti af nýræktum) 12 kg
  Rúllur (gróffóður úr fyrsta slætti af blönduðum túnum) 12 kg
  Bygg þurrt 4 kg
  Hveiti þurrt 2 kg
  Repjuhrat með u.þ.b. 10% olíu 2 kg
  Kartöflur 4 kg
  Fiskimjöl 200 g
  Steinefnablanda fyrir kýr 250 g

DÆMI 6. PMR fóðuráætlun fyrir mjólkurkýr

 Í þessu dæmi er notaður blandari sem blandar eftir þörfum, 
hann keyrir sjálfur um fóðurganginn og ýtir að fóðri og metur 

hvar þarf að bæta á. Blandarinn sér sjálfur um að blanda þegar 
það vantar fóður, en bóndinn þarf að bjóða fóðrið aðgengilegt 
fyrir blandarann á hverjum tíma. Tvær kjarnfóðurtegundir (I 
og II) eru í boði í mjaltaþjónum/kjarnfóðurbásum og magn 
stillt miðað við nyt og stöðu á mjaltaskeiði. Kjarnfóðurtegund 
I er hagkvæm í innkaupum og notuð sem grunnblanda, 
hún inniheldur eingöngu plöntuprótein og maís sem er ekki 
mjög ríkjandi sterkjugjafi. Kjarnfóðurtegund II er með hærra 
næringarinnihaldi, gefur fjölbreytt prótein og sterkju. PMR 
blandan stendur undir 22 kg nyt á dag og kýr sem mjólka 
meira en það fá þá kjarnfóðurviðbót samkvæmt áætlun.

  
 Ársafurðir um 7500+ kg
 Stæða 1 (gróffóður fyrsti sláttur) 13 kg
 Stæða 2 (gróffóður annar sláttur) 12 kg
 Ferskt brugghrat 2 kg 
 Þurrt bygg 2 kg
 Steinefnablanda 100 g

Í dæmi 6 koma geldkýrnar saman við mjólkurkýrnar 10 dögum 
fyrir burð og þá hefst upptröppun á kjarnfóðri og við burð eru 
þær komnar í 1 kg á dag. Eftir 28 daga eru þær komnar með 
aðgengi að 6 kg af kjarnfóðri I og 4 kg af kjarnfóðri II. Þessi 
fóðurskammtur helst fastur þar til þær eru komnar 60 daga 
inn í mjaltaskeiðið en þá tekur við fóðrun eftir nyt. Kýr sem 
eru í 20 kg og lægri nyt fá ekkert kjarnfóður, kýr sem eru í 25 
kg nyt fá 4 kg af kjarnfóðri I, kýr sem eru í 30 kg nyt fá 6 kg af 
kjarnfóðri I og 1 kg af kjarnfóðri II, kýr sem eru í 35 kg nyt fá 
6 kg af kjarnfóðri I og 4 kg af kjarnfóðri II, kýr sem eru í 40 
kg nyt fá 6 kg af kjarnfóðri I og 7 kg af kjarnfóðri II, kýr sem 
fara í 50 kg nyt fá 6 kg af kjarnfóðri I og 10 kg af kjarnfóðri II. 

Í þessu dæmi koma kvígurnar saman við 14 dögum fyrir burð 
og þá hefst upptröppun á kjarnfóðri. Við burð eru þær komnar 
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í 1 kg á dag. Eftir 22 daga eru þær komnar í 4 kg af kjarnfóðri 
I og 3 kg af kjarnfóðri II. Þessi fóðurskammtur helst fastur þar 
til þær eru komnar 60 daga inn í mjaltaskeiðið en þá tekur við 
fóðrun eftir nyt. Kvígur sem eru í 15 kg og lægri nyt fá ekkert 
kjarnfóður. Kvígur sem eru í 20 kg nyt fá 3,5 kg af kjarnfóðri 
I, kvígur sem eru í 25 kg nyt fá 4 kg af kjarnfóðri I og 3 kg af 
kjarnfóðri II, kvígur sem eru í 30 kg nyt fá 4 kg af kjarnfóðri 
I og 5 kg af kjarnfóðri II, kvígur sem fara í 40 kg nyt fá 4 kg af 
kjarnfóðri I og 10 kg af kjarnfóðri II.

Þegar kýr og kvígur eiga 14 daga eftir að geldstöðu er 
kjarnfóðurgjöfin dottin út en mjaltaþjónninn/kjarnfóður-
básinn sér um að trappa þær niður í 0 ef þær eru ennþá að fá 
kjarnfóður á þessum tíma.

DÆMI 7. Fóðuráætlun með aðskilinni fóðrun fyrir mjólkurkýr

 Gróffóður gefið inn á fóðurgang, fjórar rúllur í einu á hverjum 
degi. Gróffóðrið er allt úrvals gott og því getur þessi áætlun 
staðið undir 7000 kg framleiðslu og jafnvel hærri ef vel er að 
verki staðið.

 Fyrsti sláttur, 2 rúllur
 Annar sláttur, 1 rúlla
 Þriðji sláttur, 1 rúlla

Í þessu dæmi er mögulegt að gefa tvær kjarnfóðurblöndur 
(I og II) í mjaltaþjóni/kjarnfóðurbás miðað við nyt, stöðu á 
mjaltaskeiði og fjölda mjaltaskeiða.

Kjarnfóðurgjöf
Geldkýr koma saman við 10 dögum fyrir burð og þá hefst 
upptröppun svo kýrnar séu komnar með aðgengi að 2 
kg af kjarnfóðri I á dag við burð. Töflurnar sýna magn 

kjarnfóðurs miðað við nyt, tafla 1 gildir frá burði fram 
til 60 daga eftir burð, þá er bæði kúm og kvígum boðið 
kjarnfóður sem miðar við góða nyt og allar fá þær tækifæri 
til þess að svara þessari nyt á þessum tíma. Tafla 2 sýnir 
kjarnfóðurgjöf miðað við nyt frá degi 61 til dags 120 í 
mjaltaskeiðinu en á þessum tíma er magnið minnkað á 
þeim sem ekki ná að mjólka vel en þær sem halda góðri nyt 
halda áfram að fá gott aðgengi að kjarnfóðri. Tafla 3 sýnir 
kjarnfóðurgjöf frá degi 121 í mjaltaskeiðinu og þangað til 
þær fara í geldstöðu. Hérna er verulega takmarkað aðgengi 
að kjarnfóðri hjá þeim gripum sem framleiða lítið og 
gróffóðrið á að sjá um framleiðsluna. Alltaf þegar magn 
uppreiknast er minnkun á dag að hámarki 100 grömm svo 
kýrnar finni lítið fyrir minnkun á kjarnfóðurgjöf á milli 
daga og hafi gott tækifæri til þess að auka gróffóðurát sem 
því samsvarar.

Tafla 1. Kjarfóðurgjöf miðað við nyt fyrstu 60 dagana í 
mjaltaskeiðinu.

Kýr 0-60 dagar Kvígur 0-60 dagar
Nyt, 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

5 6 5 6 5
10 6 5 6 5
15 6 5 6 5
20 6 5 6 5
25 6 5 6 5
30 6 5 6 5
35 6 5 6 7
40 6 7 6 9
45 6 8 6 10
50 6 9 6 10
55 6 10 6 10
60 6 10 6 10
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Tafla 2. Kjarnfóðurgjöf miðað við nyt frá degi 61-120 í 
mjaltaskeiðinu.

Kýr 61-120 dagar Kvígur 61-120 dagar
Nyt, 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

5 4 0 4 0
10 4 0 4 1
15 4 1 4 2
20 4 2 4 3
25 5 3 6 4
30 5 4 6 5
35 6 5 6 7
40 6 7 6 9
45 6 8 6 10
50 6 9 6 10
55 6 10 6 10
60 6 10 6 10

Holdakýr / Fóstrur
Þegar kýr hafa kálfana hjá sér, og þeir fá að ganga undir 
þeim, þarf fóðuráætlunin að miða við þær næringarþarfir 
sem mjólkurframleiðslan kallar eftir til þess að tryggja 
heilbrigðar mæður sem hafa góða frjósemi svo þær haldi 
aftur á réttum tíma. Oft þurfa kýrnar einungis að mjólka ofan 
í einn kálf og þá er þörfin ekki svo krefjandi en hann drekkur 
um 10-12 lítra á sólarhring og hugsanlega eitthvað meira ef 
það er kalt úti. Gott gróffóður stendur vel undir 10-15 lítra 
mjólkurframleiðslu svo áherslan í fóðruninni snýst um að 
tryggja nóg af góðu gróffóðri fyrir kýrnar eftir burðinn og á 
meðan kálfarnir ganga undir þeim. Gróffóðrið nær hins vegar 
ekki að uppfylla steinefnaþarfir kúnna og því er mikilvægt að 
bjóða þeim viðbótarsteinefni.

Fyrir þessar kýr, líkt og aðrar, er mikilvægt að eiga heysýni 
af fóðrinu sem á að gefa kúnum og sé það ekki af nægjanlega 
góðum gæðum þarf að bæta þeim það upp með öðru fóðri. 
Steinefnabætt kjarnfóður hentar sérlega vel fyrir þessa gripi 
og auðveldar viðbótargjöfina. Áætlun fyrir þennan hóp kúa 
miðar helst að því að framleiða bæði prótein og orkuríkt 
gróffóður með gott tréni og góðan meltanleika. Takist það er 
einfalt að bjóða steinefni til viðbótar en ella þarf að gera aðrar 
ráðstafanir.

Gott gróffóður fyrir þessar kýr er með meltanleika lífræns efnis 
yfir 77%, það er með prótein á bilinu 160-180 g/kg ÞE en má 
vera aðeins hærra en það er í raun óþarfi. Trénið (NDF) ætti 
að vera á bilinu 460-500 g/kg ÞE og ómeltanlegi hluti trénisins 

Tafla 3. Kjarnfóðurgjöf miðað við nyt frá degi 121 og fram til 
geldstöðu.

Kýr 121-400 dagar Kvígur 121-400 dagar
Nyt, 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

Kjarnfóður I 
kg

Kjarnfóður II 
kg

5 0 0 0 0
10 0 0 1 0
15 0,5 0 2 0
20 4 0 4 2
25 4 2 6 2
30 4 4 6 5
35 6 5 6 7
40 6 7 6 9
45 6 8 6 10
50 6 9 6 10
55 6 10 6 10
60 6 10 6 10
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(iNDF) lægri en 100 g/kg NDF. Hefðbundið innihald af kalki í 
gróffóðri er um 4 g/kg ÞE sem er alltof lágt fyrir mjólkandi kýr 
svo það þarf að bjóða þeim viðbótarsteinefni sem innihalda 
vel af kalki. Einnig er magnesíum og fosfór í gróffóðri alls 
ekki nægjanlegt fyrir mjólkandi kýr. Steinefnaviðbót fyrir 
þessa gripi þarf því að vera alhliða blanda með gott magn af 
grunnsteinefnunum sem og með helstu snefilefni og vítamín. 
Sé gróffóðrið slakara en hérna er lýst að framan þarf að sækja 
viðbótarfóður sem gefur meiri orku og prótein en það fer eftir 
gæðum gróffóðursins hvers konar kjarnfóður er þá notað og 
hversu mikið þarf að gefa. Þegar kýrnar hætta að mjólka og 
þær eru fengnar aftur er hægt að draga verulega úr gæðum 
gróffóðursins.

Geldkýr
Rétt geldkúafóðrun er lykillinn að bættu heilsufari á 
mjaltaskeiðinu. Þegar kýr eru geldar, og skiptir þá ekki máli 
hvort um sé að ræða íslenskar mjólkurkýr eða holdakýr, þá 
eru næringarþarfir þeirra ekki mjög miklar. Aðal áherslan 
í áætlanagerðinni fyrir þennan hóp er sú sama og fyrir 
fóstrurnar, þ.e. að skipuleggja gróffóðuröflunina þannig að 
það sé til nóg af gróffóðri sem hentar því þá er einfalt að bæta 
einungis við steinefnum sem eru nauðsynleg kúm sem eru að 
framleiða fóstur. Sé ekki til nóg af gróffóðri af þeim gæðum 
sem óskað er þarf að gera ráðstafanir, t.d. með því að bæta 
við það hálmi sé það ekki nógu trénisríkt eða ef það er of 
orkuríkt. Einnig má bjóða þeim moð frá kúnum, vanti prótein 
í geldkúaheyið. Þetta eru allt frekar einfaldar aðgerðir en engu 
að síður er nauðsynlegt að vera meðvitaður um næringargildi 
geldkúaheysins, svo það sé hægt með meðvituðum hætti að 
bregðast við sé þess þörf.

Geldkúahey þarf að vera lystugt, svo kýrnar séu duglegar að 
belgja sig út af því, en það má ekki innihalda of mikið af orku 

svo kýrnar verði feitar á þessum tíma. Markmiðið er að teygja 
vel á vömbinni svo hún geti tekið við miklu gróffóðri af betri 
gæðum eftir að kýrnar bera. 

Geldkúaheyið á að vera með meltanleika lífræns efnis um 
74-75%, próteinið um 140 g/kg ÞE og trénið (NDF) hátt eða 
um og yfir 550 g/kg ÞE. Það er eðlilegt að ómeltanlegi hluti 
trénisins sé þá líka orðinn hár (iNDF) 100-200 g/kg NDF. Þegar 
plöntunum er að leyft að vaxa og þroskast lækkar meltanleikinn 
og próteinið, en trénið eykst og ómeltanlegi hluti þess líka, en 
það fer í efnasambönd sem er ómögulegt fyrir örverurnar að 
losa um og sækja orkuna. Það er nauðsynlegt að hafa í huga 
við framleiðslu á svona fóðri að svelta plönturnar ekki af 
næringarefnum, þ.e. bera of lítið á. Séu plönturnar látnar vaxa 
og þroskast meira en venjulega, ásamt því að þær fái jafnframt 
minna aðgengi að næringarefnum, fellur lystugleikinn og 
próteinið óþægilega mikið líka auk þess að það fæst einnig 

9 FÓÐURÁÆTLANIR

Mynd 2. Rétt geldkúafóðrun er lykillinn að góðu heilsufari á 
mjaltaskeiðinu. Ljósm.: Áskell Þórisson.
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minni uppskera. Við þessar aðstæður verður til próteinlágt 
fóður og mögulega of lítið magn af geldkúaheyi. Það er 
mikilvægt að vanda vel til verka og ekki vanmeta þennan hluta 
gróffóðuröflunarinnar fyrir hjörðina, því eins og áður segir 
er rétt fóðrun á þessu tímabili lykillinn að bættu heilsufari á 
mjaltaskeiðinu og þar með betri afkomu.

9.5. Mat á fóðrun
Það er í raun ótal margt sem þarf að hafa í huga við mat á 
fóðrun og það getur verið aðeins mismunandi hvaða áherslur 
eða forgangsröðun hver bóndi hefur og þess vegna getur verið 
mismunandi hvaða viðmið eiga við hverju sinni. Það er hægt 
að reikna skilvirkni framleiðslunnar með því að skoða hversu 
mikið fóður þurfti til þess að framleiða ákveðið magn af kjöti 
eða mjólk. Slíkur mælikvarði er mikilvægur til þess að halda 
góðri framlegð.

Fóðurnýtingarstuðull
Það eru margir þættir sem hafa áhrif á fóðurnýtingu eins 
og kúakyn, staða framleiðslunnar, gæði gróffóðursins og 
framleiðslumagn. Hins vegar er rauði þráðurinn sá að með 
aukinni fóðurnýtingu og minni sóun eykst framlegðin. 
Vönduð vinnubrögð eru lykillinn. Það er ekki endilega 
aðferðin sem slík sem skiptir máli heldur hvernig unnið 
er eftir því skipulagi sem hver og einn setur upp. Það er 
því mögulegt að sjá góða niðurstöðu við mismunandi 
aðstæður. Ef bónda líður vel með það kerfi sem hann velur 
sér að vinna eftir, eru mestar líkur á að hann nái árangri 
við framleiðsluna. 

Á Íslandi er algengt að meta fóðrun með því að skoða magn 
framleiddrar mjólkur á hvert gefið kg af kjarnfóðri. Það er 
ágætis mælikvarði og aðgengilegur ef magn gróffóðurs er 

ekki þekkt. Einnig er kjarnfóðrið dýrt og með því að hámarka 
nýtingu þess er mikið unnið. Nýting kjarnfóðurs er þó einnig 
háð gróffóðrinu og því ætti það alltaf að vera markmið að 
nálgast einnig gróffóðurgjöfina eins vel og mögulegt er, til 
að meta fóðurnýtinguna í heild og ná fram sem mestum 
afköstum í framleiðslunni. 

Fóðurnýting er reiknuð út frá framleiðslu og fóðurnotkun. 
Þegar fóðurnýting í mjólkurframleiðslu er fundin á ekki 
einungis að horfa til mjólkurmagnsins sjálfs, heldur einnig 
verðefna mjólkurinnar svo niðurstaðan gefi sem réttasta 
mynd. Til þess að þetta sé hægt þarf fyrst að staðla mjólkina 
með því að reikna út svokallað orkuleiðrétt mjólkurmagn 
(OLM) sem er gert með eftirfarandi hætti:

OLM = M x (0,01 + 0,122 x F + 0,077 x P + 0,053 x L)

þar sem M er mjólk í kg, F er fituhlutfallið, P er próteinhlutfallið 
og L er mjólkursykurinn (sé mjólkursykurhlutfall mjólkur-
innar ekki þekkt má nota 4,7% sem fasta þar sem breytileikinn 
er ekki mikill).

Næst er reiknað út þurrefnismagn (ÞE) fóðursins sem 
kýrnar éta, en þetta er því miður oft ekki þekkt stærð því fáir 
vigta gróffóðrið sem er gefið en á móti er auðvelt að nálgast 
þurrefnismagn kjarnfóðurs. Til þess að vel eigi að vera þarf 
því að mæla það magn fóðurs sem er étið og leiðrétta fyrir 
moði eða öðru tapi sem verður við gjafir.

Þegar þessar niðurstöður liggja fyrir er einfalt að reikna 
fóðurnýtingarstuðulinn með eftirfarandi hætti:

Fóðurnýting = mjólk (kg OLM)/ fóður (kg ÞE)
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Þegar útreikningurinn liggur fyrir er ráðlegt að horfa til 
eftirfarandi samanburðargilda sem sjá má í töflu 4:

Tafla 4. Mat á fóðurnýtingarstuðli.

Fóðurnýtingarstuðull Athugasemd
> 1,4 Fóðurnýtingin er góð
1,2 – 1,4 Fóðurnýtingin er í meðallagi
< 1,2 Fóðurnýtingin er slök

Önnur aðferð, einfaldari en ónákvæmari má heimfæra á bæði 
kjöt og mjólk. Þá er annars vegar tekið heildarþurrefniskíló 
fóðursins og deilt upp í þá samtölu með heildarmagni kjöts 
í kg og hins vegar framleiddu magni mjólkur í kg og þeirri 
samtölu deilt upp í heildarþurrefniskíló fóðursins.

Fyrir kjötframleiðslu ætti niðurstaðan að sýna að það þurfi 
u.þ.b. 5,5-6,5 ÞE kg fóðri til þess að framleiða 1 kg af kjöti. 
Þessi tala er gjarnan töluvert hærri þar sem mjólkurkyn er 
nýtt í kjötframleiðslu líka eða jafnvel um 8-12 ÞE kg af fóðri 
á hvert framleitt kg af kjöti. Því lægri sem talan er, því meiri 
skilvirkni er í framleiðslunni.

Niðurstöður fyrir mjólkina er oft á bilinu 0,8-1,8 kg af mjólk 
af hverju 1 ÞE kg af fóðri. Því hærri sem talan er, því meiri 
skilvirkni er í framleiðslunni.

Óháð þeirri aðferð sem er notuð þarf í grunninn að þekkja það 
magn fóðurs sem er nýtt í framleiðsluna á hverjum tíma og 
þekkja þurrefni þess. Ef miða ætti við fjölda rúlla, eins og er 
kannski mest hefðbundið á Íslandi, væru niðurstöðurnar harla 
ótryggar enda er breytileikinn gríðarlegur og nákvæmnin mjög 
lítil því ein rúlla getur innihaldið mismikið magn næringarefna 
og þar er vatnsinnihaldið mjög stór áhrifaþáttur.

Fóðurnýtingarútreikningar sem þessir geta verið gagnlegir, 
en það er fleira sem hefur áhrif á fóðurnýtingu eins og gæði 
gróffóðurs og val á kjarnfóðri sem hentar með gróffóðrinu. 
Gróffóðurframleiðslan er misjöfn og þess vegna er mikil vægt að 
taka stöðuna á gróffóðrinu á hverju ári og velja viðbótarfóður 
sem hentar hverju sinni svo nýting þess verði sem best. 

Kjarnfóðurtegundir eru mjög mismunandi og eitt kíló af 
kjarnfóðri er alls ekki endilega það sama og eitt kíló af öðru 
kjarnfóðri því hrávörusamsetning er mjög misjöfn eftir tegund-
um og framleiðendum. Því er ekki einungis hægt að bera 
sama verð á hverju kílói. Stundum er freistandi að kaupa ódýrt 
kjarnfóður, en ef það þarf að gefa meira af því þarf það líka að 
skila meiri afköstum, allavega ekki minni. Það getur verið að sum 
árin sé gróffóðrið af þeim gæðum að unnt sé að komast af með 
ódýra hrávöru í kjarnfóðrinu en stundum dugir það ekki til. Þess 
vegna þarf að endurmeta þörfina fyrir kjarnfóðurtegundir og 
magn í hvert skipti sem gróffóðurgjöfin breytist. 

DÆMI 8. Áhrif val á kjarnfóðri 

Dæmi um afdrífarík áhrif vals á kjarnfóðri er aðgengi að próteini 
og gróffóðurát, bóndi sér greinilega að kýrnar éta minna magn 
gróffóðurs en venjulega eftir að þær koma inn af beit um haust. 
Eftir að hafa skoðað eiginleka gróffóðursins kemur í ljós að 
heildarfóðurskammturinn er alls ekki að tryggja örverum í vömb 
nægt aðgengi að próteini. Með því að velja kjarnfóðurblöndu 
með aðgengilegra próteini og aðeins meira af því í 
heildarskammtinum sér bóndi verulega aukningu á gróffóðuráti 
hjá kúnum eftir tvær vikur. Þessi breyting skilar hærra hlutfalli 
gróffóðurs á móti kjarnfóðri á hvern framleiddan lítra, hærra 
efnainnihald í mjólk og þar með hagkvæmari framleiðslu þó svo 
að kjarnfóðurblandan hafi kostað aðeins fleiri krónur hvert kíló.

9 FÓÐURÁÆTLANIR
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Holdastigun
Það er mikilvægt að fylgjast með þróun holdafars hjarðarinnar 
í heild sem og einstakra gripa í fjósinu með reglubundinni 
holdastigun, en við holdastigun er lagt mat á holdfyllingu gripa 
á fyrirfram ákveðnum stöðum á líkamanum (sjá mynd 3).

Holdastigunarskalann er tiltölulega einfalt að nota en 
gróflega má lýsa hverju stigi með eftirfarandi hætti (sjá nánari 
sundurliðun holdastigunarskalans á skýringarmyndum 4 og 5).

Holdastig 1: Grindhoraður gripur sem er að öllum líkindum 
orðinn veikur svo það á ekki við að holdastiga 
sérstaklega.

Holdastig 2: Hver hryggjarliður er vel greinanlegur, rifbein 
vel greinanleg og lítil sem engin fylling á milli 

þverþorna, mjaðmahnútur og setbein vel útstæð 
og köntuð. Engin fitumyndun er í halarót og 
U-laga form er undir hana.

Holdastig 3: Hrygglínan orðin aðeins afrúnnuð, aflíðandi lína 
frá hrygg að þverþornaendum, mjaðmahnútur 
og setbein jöfn og aðeins mjúk og ekkert köntuð 
lengur. Halagrópin er grunn og það er aðeins 
fitumyndun við halarót.

Holdastig 4: Hrygglínan er flöt og engir hryggjarliðir sjást 
lengur. Þverþorn næstum flöt og mjaðmahnútur 
og setbein rúnnuð með fitu. Halagrópin fyllt af 
fitu og halarótin að þykkna.

Holdastig 5: Akfeitur gripur, mikil og greinileg fita alls staðar.

Mynd 3. Holdastig er fundið með því að meta holdfyllingu gripanna á fyrirfram ákveðnum stöðum.



134  

Það er eðlilegt að kýr leggi af fyrstu vikurnar á mjaltaskeiðinu, 
þegar þær eru að auka nytina en hafa ekki náð upp þeirri átgetu 
sem stendur undir þörfum fyrir næringarefnin á sama tíma. 
Líkaminn er hannaður til þess að brjóta niður af þeim forða 
sem er til og nýta orkuna sem losnar á móti fóðrinu. Tímabilið 
sem þeim er eðlislægt að taka af holdum er strax frá burði og 

fram undir þrjá mánuði frá burðinum (70 til 100 dagar), á þessu 
tímabili geta kýrnar lækkað um eitt holdastig án þess að það 
hafi nokkur neikvæð áhrif á þær. Hins vegar er erfiðara fyrir kýr 
sem eru heldur grannar fyrir að taka mikið af sér. Þannig geta 
kýr sem eru í holdastigi 4 tekið af sér meiri hold en þær sem eru 
í holdastigi 3, án þess að það hafi veruleg neikvæð áhrif á þær.

9 FÓÐURÁÆTLANIR

Mynd 4. Holdastigun mjólkurkúa, frá 2,00-3,00.

3/4 
Þverþorna 

sjáanleg 

2,00

1/2 
Þverþorna 

sjáanleg 

2,25

Engin fita á 
setbeinum 

2,25 
eða minna

Greinilega 
fita á 

setbeinum 

2,50

Hvöss 
setbein 

2,5 
eða minna

Sjáanleg 
fituhula á 

setbeinum 

2,75

Hvöss 
mjaðma

horn 

2,75 
eða minna

Mjaðma
horn
ávöl

3,00

Ef hornið 
myndar 

V
Holdastigun 

3 
eða minna
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Hversu mikið kýrnar ganga á holdin eftir burðinn fer eftir 
holdastigi við burð, nyt þeirra og fóðrun um og eftir burð. 
Breytileikinn getur verið mikill bæði á milli búa sem og á milli 
einstaklinga í sömu hjörðinni. Þegar kýrnar ná jafnvægi í áti og 
aðgengi að næringarefnum sem svara til framleiðslunnar hætta 
þær að taka af sér hold og geta farið að bæta á sig aftur. Þá tekur 

við tímabil þar sem líkaminn kallar eftir viðbótarnæringarefnum 
til þess að bæta við holdum sem töpuðust eftir burðinn, svo 
þær nái réttum holdum fyrir næsta burð.

Mynd 6 sýnir dæmi um þróun á holdastigi fyrir kýr sem bera 
í holdastigum 3; 3,5 og 4. Í geldstöðunni eru þær í jöfnum 

Ef hornið 
myndar 

U
Holdastigun 

yfir 

3

Kross bein 
og sinar 

við halarót 
greinilegar 

3,25

Sinar að 
nokkru 

huldar fitu 

3,50

Sinar lítið 
sjáanlegar 

3,75

Sinar sjást 
ekki 

4,00 
eða meira

Flatar malir 
Endar 

þverþorna 
sjáanlegir 

4,00

Flatar malir 
Endar 

þverþorna 
rétt 

sjáanlegir 

4,25

Flatar malir 
Endar 

þverþorna 
eða setbein 

ekki 
sjáanleg 

4,50

Engin bein 
sjáanleg 

5,00

Mynd 5. Holdastigun mjólkurkúa, frá 3,25-5,00.
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holdum sem breytast ekki en við burðinn byrjar niðurbrot og 
þær taka af sér hold. Holdastigið lækkar hratt þangað til kýrnar 
ná jafnvægi og fara að bæta á sig aftur. Uppbyggingartímabilið 
tekur lengri tíma en niðurbrotstímabilið enda þarf kýrin að 
éta aðeins meira en hún þarf framleiðslunnar vegna. Ef kýr 
bætir á sig of hratt er verulega hætt við því að hún bæti of 
miklu á sig og verði of feit þegar hún fer inn í geldstöðuna.

Það er ekki gott ef kýr þurfa að taka af sér meiri hold en þær 
ráða við því þá aukast líkurnar á sjúkdómum. Sérstaklega er 
hætta á súrdoða vegna orkuskorts á fyrri hluta mjaltaskeiðsins. 
Auk þess hefur óhóflegt niðurbrot á líkamsvef, og neikvætt 
orkujafnvægi, neikvæð áhrif á ónæmiskerfið og því verður 
sjúkdómsþol kúnna minna. Við það eykst ekki einungis 
hætta á súrdoða heldur einnig öðrum sjúkdómum eins og 
júgurbólgu o.fl.

Það er mikilvægt að fylgjast með holdastiginu og breyta 
fóðruninni á hjörðinni ef margar kýr tapa miklum holdum 

á þessu fyrsta tímabili eftir burðinn. Markmiðið ætti að vera 
að kýrnar nái 3,5 í holdastig og stoppi þar svo þær fari inn í 
geldstöðuna í þeim holdum. Það þarf því að stilla fóðrunina 
af frá miðju mjaltaskeiði og fram að geldstöðu þannig að 
holdasöfnun hjarðarinnar verði jöfn. Það getur svo þurft að 
bæta einstaka kúm upp, eða halda sérstaklega í við aðrar, ef 
þær víkja frá meðaltali hópsins eða markmiðum bóndans.

Eins og áður segir er mjög gott að miða við holdastig 3,5 þegar 
kýr fara í geldstöðu, en hins vegar er ekkert sem segir að það 
geti ekki verið 3,0 eða jafnvel 4,0. Það sem er mikilvægast er 
að hver bóndi vinni með það kerfi sem hentar hans skipulagi, 
því þá eru mestar líkur á að ná bestum árangri. Kýr sem eru 
með 4,0 í holdastig við burð hafa aðeins fleiri kíló að taka 
af sér eftir burðinn. Þessi orka hvetur mjólkurframleiðsluna 
áfram og þá er eins gott að bjóða gott aðgengi að kjarnfóðri 
og góðu gróffóðri á móti svo kýrnar haldi vel jafnvægi. Það 
eru sem sagt mismunandi áskoranir við mismunandi kerfi og 
mikilvægast er að vera meðvitaður um hvað hentar, og vinna 
samviskusamlega að því markmiði og hluti af þeirri vinnu er 
regluleg holdastigun á hjörðinni.

Mat á skít
Annar mikilvægur þáttur í mati á fóðrun er að skoða skítinn. 
Þetta er mjög einfalt að framkvæma og líklega það sem er mest 
notað um heim allan við mat á fóðrun. Útlits skítsins segir 
mikið um það hvernig meltingin er að vinna hjá gripunum og 
hvort flæðihraði fóðursins sé í lagi. Mat á skít er hægt að gera 
bæði fyrir hjörðina í heild eða einstakar kýr.

Til þess að gera þetta skipulega er best að vinna matið á skítnum 
samkvæmt ákveðnu kerfi þar sem mismunandi útlit skítsins er 
skilgreint (sjá meðfylgjandi myndir) í fimm mismunandi flokka. 
Hver þessara flokka gefur mikilvægar vísbendingar um fóðrunina.
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Mynd 6. Það er eðlilegt að holdafar kúa breytist töluvert á 
mjaltaskeiðinu.
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Skítastig 1
Mjög vökvakenndur skítur, eins og baunasúpa, sýnir enga hringi eða misfellur, stundum eru í 
honum loftbólur. Þessar loftbólur eru vísbending um súra vömb og of mikla gerjun í víðgirni. Þetta 
getur verið vegna þess að það sé of mikið prótein í fóðrinu og/eða sterkja. Hugsanlega of mikið af 
ákveðnum steinefnum eða einfaldlega of lítið af tréni (NDF). Þessi áferð gefur vísbendingu um að 
fóðurnýting sé ekki góð, fóðrið fer óþarflega hratt í gegnum meltingarfærin og upptaka næringarefna 
því ekki eins góð og hún annars gæti verið. Þetta hefur einnig áhrif á heilsufar gripanna og 
efnainnihald mjólkurinnar, því í þessu ástandi líður kúnum ekki vel og vömbin virkar ekki eins og 
hún á að gera. Kýr í þessu ástandi virka „latar“ og þær koma síður sjálfar til mjalta.

Skítastig 2
Skíturinn staflast ekki þegar hann lendir heldur slettist vel út og er slepjulegur, minna en 2,5 cm á 
þykkt en það sést móta fyrir hringjum. Þetta gefur líka til kynna of mikið af próteini og/eða sterkju, 
steinefnamagni og lítið af tréni (NDF). Þetta er í raun sama vandamál og við stig 1, bara ekki eins 
alvarlegt og á þessu stigi halda kýrnar miklu frekar heilsu. Það breytir því þó ekki að fóðurnýtingin er 
ekki eins góð og hún gæti best verið, svo það fæst ávinningur af því að breyta fóðruninni aðeins ef það er 
mögulegt. Það er algengt að sjá svona skít hjá kúm á beit.

Skítastig 3
Skíturinn hefur smá þéttleika, nær um 3,5 cm þykkt og það er hægt að greina 4-6 hringi. Þegar 
ýtt er við skítnum með stígvélinu virkar hann frekar þunnur, klístrast við stígvélið og það kemur 
yfirleitt á óvart hversu þunnur hann í raun er. Þetta sýnir vel samsetta fóðrun og gott flæði. Fóðrið 
fær nægan tíma í meltingarfærunum til þess að góð nýting náist á næringarefnum, en stoppar þó 
ekki svo lengi að það hafi hamlandi áhrif á át eða framleiðslu gripanna. Kýrnar halda góðri heilsu 
og koma reglulega til mjalta.

Skítastig 4
Skíturinn er frekar þykkur, festist ekki við skó og sýnir ekki hringi þegar hann lendir heldur staflast meira 
í klessu. Þetta gæti skýrst af próteinskorti, of miklu af trefjum (NDF) og/eða of litlu magni af sterkju. 
Fóðrið tekur of langan tíma í meltingarfærunum, sem hefur áhrif á upptöku næringarefna og átgetu. Eigi 
kýrnar að vera í mikilli framleiðslu og skítur inn er með þessa áferð er fóðurskammturinn að halda aftur af 
framleiðslugetunni. Það þarf að stilla fóður skammtinn betur af til að fá betri afköst.

Skítastig 5
Skíturinn er á formi stífra hnullunga og staflast um a.m.k. 5 cm. Þarna vantar vökva, svo vantar 
líklega prótein auk þess sem það er of mikið af tréni og of lítið af sterkju. Slíkur skítur á ekki að sjást 
nema hjá geldum kúm og jafnvel þá má skoða aðgengi að vatni.
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80-90% af skítnum í hjörðinni ætti að stigast sem nr. 3. Kýr 
sem eru komnar mjög langt inn í mjaltaskeiðið eða jafnvel 
geldar geta haft hærra stig, en nýbærur kannski aðeins lægra.

Skoðun safnsýnis
Næsta skref er að taka sýni úr skítnum og skoða hann 
nánar. Þetta er gert með því að taka svokallað safnsýni en 
þá eru teknar prufur úr 10 dellum og safnsýnið svo greint. 

Niðurstaðan gefur skjóta innsýn í stöðu mála en best er að taka 
mörg mismunandi sýni, úr ólíkum dellum, til að fá sem besta 
heildarmynd. Sýnin eru vigtuð hvert fyrir sig og svo skoluð í 
sigti. Þegar sýnið er skolað er það gert þangað til vatnið sem 
lekur í gegn er orðið tært og fóðurleifarnar vel greinanlegar 
(sjá mynd 7). Á meðan á skolun stendur er horft eftir því hvort 
froða myndast, sem er vísbending um mikla sýru. 

Næst er að horfa vel á og meta sýnið sem er eftir í sigtinu. Ef 
það eru litlar kúlur sem líkjast leir er það vísbending um lélega 
virkni í vömb (sjá mynd 8). Einnig er horft eftir slímklessum 
en þær koma úr víðgirninu ef það er of mikil sýra að myndast 
þar vegna mikillar gerjunar. Þetta gerist ef það er of mikil 
sterkja í fóðrinu. Best er að sjá ekki korn í skítnum, því ef það 
skilar sér út með skít hefur það eðlilega ekki náð að meltast 
nægjanlega og nýttist því ekki eins og það hefði átt að gera. 
Þetta getur gerst annars vegar vegna þess að það var ekki 
valsað nógu vel, og örverurnar náðu einfaldlega ekki að nýta 
það, eða vegna þess að sýrustigið í vömbinn er of lágt og hún 
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Mynd 8. Litlar kúlur sem líkjast leir myndast í skít ef vömbin virkar 
ekki vel.

Mynd 9. Ómelt sterkja sem finnst í skít.

Mynd 7. Vel 
skolaður skítur með 
töluverðu magni af 
ómeltu korni. 
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virkar því ekki eins vel og hún á að gera og fóðurnýting verður 
slakari. Mynd 9 sýnir ómelta sterkju sem finnst í skít.

Í lokin skal leita eftir öðrum fóðurleifum, þær eiga helst ekki 
að vera greinanlegar í tegundir. Eftir að sýnið hefur verið 
skolað og skoðað er það vigtað og þá á helst ekki að standa 
eftir nema 20-25% miðað við upprunalega sýnið. Sé meira 
eftir að skolun lokinni segir það að vömbin sé ekki að nýta 
fóðrið nægjanlega vel og þar með er fóðurnýting slök.

Heilsufar
Þegar meta á fóðrun gripa er heilsufar einn af stóru þáttunum 
því gripir sem eru hraustir og líður vel eru einnig hagkvæmir 
gripir í framleiðslunni. Það er alltaf hagur bónda að tryggja 
heilbrigða gripi með réttri fóðrun og aðbúnaði, til þess 
að fá sem mest út úr framleiðslunni. Fóðrun hefur áhrif á 
mjög marga heilsufarsþætti gripa og þess vegna ætti það að 
vera hluti af mati á hversu góðum árangri menn eru að ná í 
fóðruninni að meta heilsufar gripanna.

Vöxtur og þroski er það fyrsta í uppeldinu sem auðvelt er 
að mæla og meta reglulega til þess að átta sig á því hversu 
mikið gripir eru að vaxa á ákveðnum tímabilum. Brjóstmál 
og vigtanir eru þær mælingar sem eru hefðbundnar til þess að 
meta vöxt og þroska. Þar sem markvissar mælingar hafa ekki 
náð að ryðja sér til rúms á Íslandi er þar af leiðandi lítið til af 
gögnum til að byggja leiðbeiningarnar á. Sjónrænt mat er ekki 
síður mikilvægt eins og að fylgjast með beinvexti, hárafari 
og klaufaheilsu. Þá þarf að horfa til holdafyllingar og hvort 
vöðvar séu að myndast eða er hvort belgurinn sé útfylltur án 
þess að gripirnir geti nýtt fóðrið sem skyldi.

Frjósemi er einn þáttur í heilsufari sem fóðrun hefur áhrif á, 
en sú tenging er gríðarlega fjölbreytt og því margt sem getur 

haft áhrif. Snefilefni og vítamín eru einn þáttur í frjósemi og 
skortur á fjölmörgum þeirra getur leitt til lélegrar frjósemi. 
Því er mikilvægt að tryggja gott aðgengi að snefilefnum og 
vítamínum, sérstaklega hjá gripum sem fá einungis gróffóður 
en þurfa að vera frjósamir eins og t.d. kvígur sem eru sæddar 
í fyrsta skipti. Orkufóðrun hefur gríðarleg áhrif því það 
kostar líkamann mikið að búa til nýjan kálf og því þarf að 
vera öruggt að næg orka sé í boði í fyrirsjáanlegri framtíð. 
Kýr og kvígur halda illa ef þær eru að upplifa takmarkaða 
fóðrun á sama tíma og það er verið að koma í þær kálfi. Þetta 
er algengt hjá kvígum í uppeldi, þ.e. að bændur vilji ekki að 
þær verði feitar, eru jafnvel orðnar óþarflega holdmiklar, og 
því er verið draga úr orkustyrk fóðursins á sama tíma og þær 
eiga að halda. Eins er þetta oft erfitt hjá hámjólka kúm sem á 
að sæða fljótlega eftir burð, en þá er forgangur líkamans að 
sinna mjólkurframleiðslunni frekar en að halda við sæðingu. 
Próteinfóðrun hefur einnig áhrif og þá helst þannig að 
offóðrun á próteini getur haft þau áhrif að þær ganga eðlilega 
en festa ekki fang.

Efnaskiptasjúkdómar eins og doði og súrdoði eru nátengdir 
fóðrun sem auðveldast er að fyrirbyggja með réttri fóðrun 
á geldstöðu og í kringum burðinn. Fastar hildir eru einnig 
vísbending um að geldstöðufóðrun sé ekki rétt. Súr vömb og 
vinstrarsnúningur eru dæmi um óvandaða fóðrun, þar sem 
vantar tréni og of mikil sterkja er gefin í einu.

Fóðurblöndun
Kýr eru mjög duglegar að velja af fóðurgangi það sem þær vilja 
helst éta og ef þær fá tækifæri til þess þá getur farið verulegur 
tími í þá iðju. Þetta dregur ekki einungis úr fóðurnýtingunni 
heldur hefur einnig áhrif á meltinguna og getur val við fóðurgang 
aukið líkur á súrri vömb, haft áhrif á efnainnihald í mjólk og 
nyt. Blöndun fóðurs fyrir kýr á Íslandi er mjög misjöfn, allt frá 
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því að vera engin og upp í mjög mikil, frá því að bændur gefi 
mismunandi rúllur upp í markvissa blöndun á mismunandi 
gróffóðri og öðru fóðri eins og byggi, kartöflum eða brugghrati.

Það er best að kýrnar séu ekki að eyða tíma í að velja á 
fóðurganginum. Þær eiga að ganga að því vísu að hvar sem 
þær komi að fóðurganginum sé eins fóður í boði hvenær sem 
er og það hafi ekkert upp á sig að róta í fóðrinu til þess að 
velja úr því bestu bitana. Þær eiga fyrst og fremst að éta eins 
og þær geta í sig látið og fara svo aftur frá, annað hvort til 
þess að leggjast eða fara til mjalta. Ef kýrnar geta valið við 
fóðurganginn býður það upp á ójafna fóðrun og það verður 
erfiðara að gera áætlun til þess að vinna eftir. 

Það sem þarf að hafa í huga þegar það á að blanda fóður vel:

• Strástærð hefur áhrif og því blandast gróffóður  
betur sem hefur verið saxað vel fyrir verkun

• Fóður sem er mjög þurrt blandast ekki eins vel  
og það sem hefur lægra þurrkstig

• Best er ef strálengd allra fóðurtegunda í blöndunni  
er sú sama

• Þurrefnisstig blöndunnar er einnig mikilvægt, ef 
blandan verður mjög þurr er auðveldara að velja úr 
henni, þá límist viðbótarfóðrið ekki eins við gróffóðrið 
heldur fellur í gegn og niður á fóðurganginn sem gerir 
kúnum auðvelt fyrir að velja það frá. Með því að bæta 
vatni við blönduna lagast þetta vandamál
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Mynd 10. Að meta einsleitni blöndunnar með Penn State sigtunum er sniðug og einföld leið.
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Það er hægt að mæla hversu vel blöndunin er á fóðrinu, þetta 
á helst við þar sem heilfóður eða hlutaheilfóður er gefið en 
aðferðin er kennd við Penn State háskólann í Bandaríkjunum, 
enda þróuð þar. Aðferðin snýst um að sigta fóðursýnið og 
mæla samsetningu þess út frá grófleika.

Penn State sigtin eru þrjú og svo er lokað box neðst (sjá mynd 
10). Sigtin hafa mismunandi gatastærðir og með því að hrista 
sigtin á ákveðinn hátt falla hlutar fóðursins niður um þau göt 
sem þau komast í gegnum. Boxunum er raðað hvert ofan á 
annað en efst er sigtið með stærstu götunum og svo koll af 
kolli með minnkandi gatastærð. 

Mælt er með því að taka a.m.k. þrjú 2-300 gramma sýni af 
fóðurblöndunni á mismunandi stöðum á fóðurganginum, 
eitt fremst þar sem fóðurvagninn losar fyrst úr sér, eitt á 
miðri leið og eitt í lokin. Rétt er að benda á að mjög blautar 
blöndur aðskiljast illa í þessu prófi. Sýnin eru öll hrist 
sérstaklega með því að láta boxin standa á flötu yfirborði 
og svo eru þau hrist kröftuglega fimm sinnum í sömu átt. 
Miða skal við að hreyfa boxin u.þ.b. 30 cm eða armslengd og 
engin lóðrétt hreyfing má eiga sér stað. Þegar fyrstu umferð 
er lokið er boxunum snúið um 90 gráður og hrist fimm 
sinnun í sömu átt á ný. Þetta ferli er endurtekið sjö sinnum 

eða þannig að í lokin hafi loturnar verið átta og þannig búið 
að hrista sýnið alls 40 sinnum, sjá mynd 11.

Þegar þessu er lokið er vigtað úr hverju boxi fyrir sig og 
fóðursýni hvers box sett í hrúgu. Síðan er ferillinn endurtekinn 
koll af kolli fyrir hin sýnin og í lokin eru niðurstöðurnar 
bornar saman bæði út frá þunga en einnig sjónrænt. Næst skal 
reikna út hlutfall í hverju boxi. Tafla 5 sýnir viðmiðunargildi 
fyrir niðurstöður mismunandi boxa. Með þessu móti er hægt 
að meta gæði blöndunarinnar og bregðast við ef þurfa þykir.

Tafla 5. Viðmiðunargildi á hlutfall í hverju boxi eftir hristingu.

Box Gatastærð Agnastærð Gróffóður %
TMR/PMR+ 
kjarnfóður %

Efsta sigti 1,91 cm > 2 cm 10-20 2-8
Mið sigti 0,79 cm 0,8-2 cm 45-75 30-50

Neðsta 
sigti

0,13 cm 0,13-0,8 cm 20-30 30-50

Botn <0,13 cm <5 <20

Algeng viðbrögð til að bæta gæði blöndunar eru:

• Bæta við vatni ef það er mikið af hrávöru eða  
kjarnfóðri í botn-boxinu

• Skoða hvort hnífarnir í blandaranum séu nógu  
beittir ef blöndun er ekki góð

• Lengja eða stytta blöndunartíma ef blöndun er slök  
eða ef blandan er of smágerð og klesst. Hafa þarf í  
huga að lengja blöndunartíma á hluta hráefna, t.d.  
þegar gróffóður er komið saman við og blanda fyrst í 
ákveðinn tíma áður en önnur hrávara er sett  
saman við

• Fara yfir og endurskoða röðina á því sem er sett í 
Mynd 11. Hér sést hvernig skuli hrista boxin þegar Penn State kerfið 
er notað.



142  

9 FÓÐURÁÆTLANIR

blandarann, þumalputtareglan er að setja fyrst  
það sem hefur stærri agnir/strá á undan því fíngerða,  
og setja fyrst það þurra á undan því blautara

9.6. Spurningar og vangaveltur

 ➡ Hvað er það sem hefur helst áhrif á nákvæmni 
fóðuráætlana?

 ➡ Hvers vegna er mikilvægt að setja upp sérstaka 
fóðuráætlun fyrir smákálfa?

 ➡ Settu upp fóðuráætlun fyrir smákálfa á mjólkurskeiði.

 ➡ Settu upp fóðuráætlun fyrir kvígur frá því þær hætta á 
mjólk fram að fyrsta burði.

 ➡ Settu upp fóðuráætlun fyrir naut annars vegar á 
vaxtarskeiði og hins vegar í lokaeldi.

 ➡ Settu upp fóðuráætlun fyrir mjólkurkýr.

 ➡ Hvað er það sem helst þarf að hafa í huga við skipulag á 
fóðrun holdakúa/fóstra?

 ➡ Hvað er það sem helst þarf að hafa í huga við skipulag á 
fóðrun geldkúa? 

 ➡ Hvað er eðlilegt holdastig við burð og hvers vegna?

 ➡ Hvernig er eðlilegt skítaskor hjá mjólkurkúm og hvers vegna?
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NAUTGRIPARÆKT
Alhliða fræðslurit um nautgriparækt ásamt fjölbreyttum upplýsingum  

um vinnulag, lausnir við bústörf og góða búskaparhætti

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

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