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Um dýravelferð 
 

Undanfarið hefur verið fjallað töluvert um 

dýravelferð á fundum Landssambands kúabænda. 

Umræður hafa verið mjög góðar og er ljóst að 

þetta er svið sem krefst aukinnar athygli á næstu 

misserum.  Hér skal komið inn á örfá atriði sem 

opinberir eftirlitsaðilar hafa m.a. lagt áherslu á í 

heimsóknum til bænda að undanförnu. 

Passa þarf vel upp á holdafar kálfa og aðbúnað 

þeirra:  

 Góð byrjun fyrir kálfinn leggur grunninn 

að því að skapa mjólkurkýrnar sem við 

leitumst eftir nú þegar eftirspurn eftir 

mjólk er að aukast hratt.  

o Markmiðið er að skapa 

mjólkurkýr sem mjólka sem mest 

á hverju mjaltaskeiði.  

 Kálfum er mjög oft gefin of lítil mjólk 

fyrstu vikurnar, eða of sjaldan þ.e. gefið 

einungis tvisvar á dag. Mikilvægt er að 

kálfar fái 20% af líkamsþunga sínum af 

mjólk á dag fyrstu vikurnar, gjarnan skipt í 

4-6 skipti á sólarhring.  

 Gott er að byrja að gefa kálfum gott hey 

og kjarnfóður (helst kálfaköggla) frá og 

með annari viku.  

 Einnig er mikilvægt að kálfastían sé hlý og 

þurr, og laus við trekk. Trekkur er einna 

helsti óvinur smákálfa hvað varðar 

vellíðan þeirra fyrstu vikurnar.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að þegar 

kemur að lokum mjólkurskeiðsins, þarf 

kálfurinn að taka vel í bæði hey og 

kjarnfóður til að vöxturinn verði áfram 

góður.  

 

 Gott ráð getur verið að hafa gott undirlag 

fyrst um sinn eftir að mjólkurskeiðinu 

lýkur svo það verði færri breytingar á 

aðbúnaði kálfanna á sama tíma.  

 Seinna þegar kálfurinn fer út á beit, er 

mikilvægt að athuga hvort ástæða sé til 

þess að meðhöndla fyrir ormasýkingum. 

Mikilvægt er að innréttingar fjósa séu þannig úr 

garði gerðar að gripunum stafi ekki hætta af, né 

valdi þeim óþægindum:  

 Þó svo að básafjósið sé orðið gamalt og 

óvíst með framhald, þarf að gera við það 

sem bilar og slitnar. Sem dæmi má nefna 

að þegar rör í innréttingum brotna, þarf 

að laga þau og slípa af hvassar brúnir eða 

rörenda þannig að gripir slasi sig ekki á 

þeim.  

 Innréttingar í básafjósum geta verið of 

lágar. Þverslár í framhlið innréttinganna 

geta verið allt of lágar og afleiðingar eru 

kýli eða sár á hálsinum á gripunum. Rör 

ofaná innréttingunum geta einnig verið 

stillt of lágt þannig að kýrnar þurfa að 

 Til umhugsunar! 

Í 156 tilfellum mældist líftala yfir 400 
þús á árinu 2013.  Í n 

 

 Til umhugsunar! 

Nýklipptum kúm líður betur, svitna minna og 
óhreinkast síður auk þess sem mjaltaþjónar hitta 
betur á spena ef júgur eru klippt.  

Muna að klippa kýrnar a.m.k. : 

o Júgur 
o Læri 
o Hala 
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beygja sig of mikið til þess að ná fram á 

fóðurgang.  

 Dýravelferðarvandamál í tengslum við 

innréttingar í eldri fjósum tengjast því 

iðulega að gripir í dag eru oftast töluvert 

stærri en þeir voru fyrir 15-20 árum síðan. 

Sífellt fleiri íslenskar kýr eru á stæðr við 

þær erlendu.  

Passa þarf upp á þéttleika gripa í stíum:  

 Það virðist stundum vera sem menn 

gleymi því að kálfarnir vaxa og að á 

ákveðnum tímapunkti þarf að fækka í 

stíum til þess að uppfylla kröfur um pláss.  

 Leiðbeiningar um pláss eftir aldri/þyngd er 

hægt að finna í viðauka við reglugerð nr. 

438/2002 um aðbúnað nautgripa.  

Markmiðið er að gera vel við kálfa og ungneyti 

þannig að við getum látið kvígurnar bera í kringum 

2 ára aldur og kvígurnar séu vel þroskaðar til þess 

að geta mjólkað sem mest.▄ 

 

 

Viðhald mjaltabúnaðar - Spenagúmmí. 

Algengt er að mjólkurframleiðendur hafi gert 

þjónustusamninga við þjónustuaðila mjalta-

búnaðar.  Innifalið í slíkum þjónustusamningi eru 

fastar þjónustuheimsóknir þar sem farið er yfir allt 

kerfið og skipt um slithluti.  Misjafnt er hve margar 

heimsóknir eru innifaldar á ári en það fer eftir 

búnaðinum og hve mikið mjólkurframleiðandi 

getur gert sjálfur milli heimsókna.  Þeir sem fá 

eingöngu eina heimsókn á ári þurfa sérstaklega að 

huga að því að skipta þarf um slithluti milli 

heimsókna.  T.d. þarf að skipta um spenagúmmí 

með 6 - 8 mánaða millibili eða eftir 2500 mjaltir. 

Þegar spenagúmmí slitna getur það haft mikil áhrif 

á gæði mjólkurinnar og júgurheilbrigðið.  Í slitnum 

spenagúmmíum á bakteríugróður auðvelt með að 

vaxa upp og smitast yfir í mjólkina auk þess sem 

spenagúmmíin missa rétta sveigjanleikann fyrir 

næmar mjaltir og skaða spenana.  

 

Gæðaniðurstöður  

Á fyrstu 10 mánuðum ársins hefur líftala í 

innvigtaðri mjólk á landinu lækkað um 1 þús milli 

ára.  Frumutalan hefur hins vegar hækkað um 1 

þús en verður það að teljast nokkuð gott að 

hækkunin hafi ekki orðið meiri í ljósi þess að í 

mörgum tilfellum er verið að nýta kýr mun lengur 

en áður. Fríar fitusýrur hafa lækkað um 0,04.   Fitan 

hefur lækkað um 0,11 og próteinið um 0,02 milli 

ára.  

 

Meðalfita í viku 47 var 4,10% á móti 4,07% í sömu 

viku í fyrra. 

 

Gæðagildi 2013 2014 Mismunur

Líftala, fm 1) 16.000 15.000 -1.000

Frumutala, fm 1) 208.000 209.000 1.000

Fríar fitusýrur, fm 1) 0,58 0,54 -0,04

Fita, bm 2) 4,15 4,04 -0,11

Prótein, bm 2) 3,33 3,31 -0,02
1) fm = Faldmeðaltal, 2) bm = Beint meðaltal

Janúar til október

Gott að muna ! 

Lágmarksmagn mjólkur sem sótt er skal 

vera 75 ltr eftir tvo daga og 110 ltr eftir 

þrjá daga !   

Æskilegt er að framleiðendur láti mjólkur-

stöð vita telji þeir að þeir nái ekki lengur 

þessum mörkum. 

 

 

 


