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Fóðrun 
 

Harald Volden, fóðurfræðingur og forstöðumaður 

Tine Rådgiving, kom í heimsókn til Íslands í boði MS 

dagana 3. – 5. mars sl. Harald leiddi vinnuna við að 

auka fituna í mjólkinni í Noregi þegar eftirspurnin 

þar eftir fitu jókst mjög mikið og skyndilega á árinu 

2012. Hann er einnig aðalhöfundar að NorFor-

kerfinu sem er víða notað til fóðuráætlunargerðar.  

 

Megin tilgangur heimsóknarinnar var að heimsækja 

kjarnfóðursala og fara yfir breytingar sem gerðar 

hafa verið á kjarnfóðurblöndunum síðan hann kom 

í heimsókn fyrir ári síðan. Heimsóknin núna var því 

eftirfylgni frá fyrri heimsókn hans. Markmiðið var 

að aðstoða við að gera kjarnfóðurblöndur sem 

hækka fituna í mjólkinni. 

 

Í heimsóknunum til kjarnfóðursalanna var m.a. 

rætt um hvað gert hefur verið í hverju fyrirtæki 

fyrir sig og síðan farið yfir kjarnfóðurblöndurnar. 

Allir fóðursalarnir sem heimsóttir voru hafa gert 

eitthvað til að reyna að koma til móts við kröfur 

markaðarins en Harald gat þó bent á atriði til að 

bæta kjarnfóðurblöndur hjá fyrirtækjunum.  

 

Fram kom hjá Harald að í Noregi hefði uppgötvast 

að eiginþyngd fitumeiri kjarnfóðurblanda væri allt 

að 10% léttari en hefðbundnu blöndurnar sem 

áður voru gefnar. Áhrifin voru mest í fóðurkerfum 

sem mæla kjarnfóður í rúmmáli, jafnvel allt að 10% 

munur í magn/þyngd við skipti milli eldri og nýrri 

kjarnfóðurblanda. Sem afleiðingu af þessu mátti sjá 

á sumum kúabúum að kjarnfóðurskipti leiddu m.a. 

til lækkunar í nyt, aukinni tíðni súrdóða og alls ekki 

til fituhækkunar í mjólkinni. Hins vegar þegar 

leiðrétt var fyrir breyttu rúmmáli á kjarnfóðrinu, 

jókst nyt, tíðni súrdoða lækkaði og fitan í mjólkinni 

hækkaði á nýjan leik. Skýringin á þessu er 

orkuskortur sem myndast hafði eftir fyrstu 

breytinguna.   

 

Rannsóknir Norðmanna leiddu einnig í ljós að um 

70% mælibúnaðar til að skammta kjarnfóður var 

ekki rétt stilltur (kalibreraður) þ.e. skammtaði ekki 

það magn sem hann átti að gera. Merkilegt var að 

enginn munur var á mæliskekkjum hvort sem um 

var að ræða flottasta tölvustýrða skömmtunar-

búnaðinn eða handknúinn sneril!  

 

Skilaboðin eru því þessi:  

Sannprófið búnaðinn þ.e. mælið hvað er gefið af 

kjarnfóðri og leiðréttið fyrir mismuninum!  

 

 

Huga þarf að soglögninni. 
 

Of algengt er að óhreinindi í soglögn skili sér yfir í 

mjólkina og hækki þannig líftölu umtalsvert. T.d. 

getur verið varhugavert að mjólka með fötutæki, 

því að ef fatan fer á hliðina eða ef hún yfirfyllist, 

getur mjólk komist yfir í soglögn. Gat á t.d. 

spenagúmmíum getur haft sömu afleiðingar. Hér 

 Til umhugsunar! 

Ef kálfum er gefið of lítið magn af 
broddmjólk á fyrstu lífdögunum, skilar 
það sér oft í skitu þó svo að þeir fái 
síðan nægt magn mjólkur eftir 
broddtímabilið.  Á fyrsta degi hafa 
kálfarnir hæfileika til að vinna úr miklu 
magni en virðast síðan missa þennan 
hæfileika mjög fljótt ef honum er ekki 
haldið við daglega. 



Útgefandi: Mjólkursamsalan.  Ábyrgðarmaður og ritstjóri:  Jón K. Baldursson 

 

áður fyrr var algengt að þjónustuaðilar þrifu 

þennan hluta kerfisins þegar kerfið var þjónustað, 

en allur gangur er á því í dag. Þessi hluti kerfisins 

vill oft gleymast.  Sum kerfi eru þannig byggð að 

mjög auðveld smitleið er milli soglagnar og t.d 

endaeiningar sem þarf að hafa sérstakar gætur á. 

 

 

Leiðrétting - Lágmarksverð mjólkur 2015 
Álög virðast vera á lyklaborðinu þegar ritað er um 

lágmarksverðið í Spenann en röng einingarverð 

voru gefin upp í síðasta Spena og er beðist 

velvirðingar á því.  Hið rétta er eftirfarandi í heild 

sinni: 

 

Efnainnihald viðmiðunarmjólkur fyrir árið 2015 er 

eftirfarandi: 

Fita:     4,10 % 

Prótein:    3,30 % 

Lágmarkskverð mjólkur er óbreytt 82,92 kr/ltr frá 

1. október 2013. Frá og með 1. janúar s.l. eru því 

greiddar 10,1123 kr á hverja fitueiningu og 12,5636 

kr á hverja próteineiningu fyrsta flokks mjólkur 

innan greiðslumarks.  

10,1123 · F% + 12,5636 · P% = kr á lítra mjólkur! 

 

 

Gæðamarkmið fyrir hrámjólk 2015 
 

Mjólkureftirlitið hefur m.a. sett sér eftirfarandi 

gæðamarkmið vegna gæðavísa hrámjólkur á 

landinu fyrir árið 2015: 

 

Faldmeðaltal líftölu        15.000 einingar/ml 

Faldmeðaltal frumutölu      200.000 frumur/ml 

Faldmeðaltal frírra fitusýra            0,5 mMol 

Meðaltal fitu              4,14 % 

 

Meðaltöl síðasta árs koma fram í eftirfarandi töflu: 

 

 

Markmiðin eru metnaðarfull en eru vel raunhæf í 

góðu samstarfi við mjólkurframleiðendur.   

 

Mjólkureftirlitið fylgist vikulega með þróuninni á 

hverju svæði og unnið er að sérstökum 

aðgerðaráætlunum í tengslum við markmiðin og er 

þegar búið að hrinda þeim í framkvæmd. 

 

Á eftirfarandi myndum má sjá þróunina á 

gæðavísunum eftir mánuðum fyrstu tvo mánuði 

ársins 2015 samanborið við markmiðin og þróun 

síðustu tveggja ára: 
 

 

 

 

 

Fita   
Fríar 

fitusýrur

Líftala 

'000/ml

Samlagssvæði % mMol fm fm

MS Búðardal 4,09 0,59 18 202

KS Sauðárkróki 4,11 0,54 17 220

MS Akureyri 4,03 0,54 14 197

MS Egilsstöðum 4,10 0,53 16 217

MS Selfossi 4,04 0,53 15 213

Landið 4,04 0,54 15 208

 

Frumutala 

'000/ml


