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Auknar kröfur um gæði mjólkur frá framleiðendum og 

hert viðmiðunarmörk endurspegla sífellt auknar kröfur 

neytenda um vörugæði og aðbúnað dýra við 

framleiðsluna.  Á síðustu árum hafa íslenskir kúabændur 

náð verulegum árangri á þessu sviði og standa jafnfætis 

nágrönnum sínum á Norðurlöndunum. 

 

Vörugæði og fjölbreytt úrval eru besta trygging íslenskra 

kúabænda til að halda stöðu sinni á markaði. Um 97 % 

kúabænda standast jafnan þau viðmiðunarmörk sem sett 

eru. Markmiðið er auðvitað að þessi tala sé 100%.  

 

Hvernig getum við fjölgað í þessum hópi? Það hlýtur að 

vera kappsmál hvers bónda að skila frá sér fyrsta flokks 

hráefni og standa þannig að búskap að sómi sé að. 

Frammistaðan er ekki einkamál hvers og eins. Ef einhver 

einn slær slöku við getur það varpað rýrð á ímynd allrar 

framleiðslunnar.   

 

Gæðastjórnun í mjólkurframleiðslu er og verður 

viðvarandi verkefni. Við skulum sameinast um að halda 

þeirri góðu stöðu sem við höfum náð og  fjölga í þeim 

stóra hópi sem er með gæðamál í góðu lagi, ná 100% 

markmiðinu.  

 

Mjólkursamsalan býður framleiðendum upp á þjónustu 

mjólkureftirlitsmanna og dýralæknis til að takast á við 

gæðamál og annað sem upp kemur í 

mjólkurframleiðslunni. Ég heyri að sumum finnst 

óþægilegt að fá heimsókn eða símtal frá þessum 

starfsmönnum okkar. Það á ekki að vera svo. Þetta fólk 

er ykkur til aðstoðar og ráðgjafar.  Markmiðið er að ná 

enn betri árangri og vinna markvisst að forvörnum til að 

fyrirbyggja tjón vegna gæðafrávika.  

 

Greiddur er gæðabónus, sem er nú  2% 

afurðastöðvaverði. Á síðasta ári nam þessi greiðsla MS  

um 85 milljónum króna. Kostnaður Mjólkursamsölunnar 

vegna mjólkureftirlits og annarar framleiðendaþjónustu 

hleypur á tugum milljóna og við viljum að þeir fjármunir 

nýtist sem best til að auka gæði mjólkurinnar.  

 

Væri kannski ráð að hækka gæðaálagi, t.d. í 3% sem er 

um 2,50 kr á lítra, en herða á móti þær kröfur sem 

gerðar eru til úrvalsflokks og herða þær kröfur sem leiða 

til verðskerðingar. Myndi það hvetja til enn betri 

árangurs?  Eigum við að taka inn nýja þætti sem 

forsendur fyrir gæðaálagi, til dæmis ásýnd býlis  og 

hvernig  aðkoma er fyrir mjólkurbílinn.  Ef gæðaálagið er 

hækkað í 3% verður gæðabónus á meðalbúi, sem er með 

um 200 þúsunda lítra framleiðslu, um  hálf milljón króna 

á ári. Er það nægjanlegur hvati?   

 

Við viljum treysta ímynd mjólkurafurða í hugum 

neytenda og selja þeim fyrsta flokks vörur framleiddar 

við þær aðstæður sem markaðurinn krefst. Til þess þarf 

úrvals hráefni, heilbrigðar kýr og snyrtilega ásýnd og 

umgengni á býlunum.  Við höfum náð afbragðsárangri á 

undanförnum árum, en við viljum gera enn betur. Við hjá 

Mjólkursamsölunni erum tilbúin til átaka til að ná 100% 

markmiðinu.  Þannig treystum við best okkar stöðu á 

markaði. 

 

Hvar í flokki vilt þú standa, framleiðandi góður, með þitt 

bú, þínar kýr og þína mjólk? Ert þú tilbúinn? 

 

Með kveðju. 

Egill Sigurðsson. ▄  

 Til umhugsunar! 

Vissir þú að slitin spenagúmmí eru oft 
völd að slæmu júgurheilbrigði í 
hjörðinni. Mikilvægt er að passa upp á 
að skipta reglulega um spenagúmmí. 
Ertu búinn að skipta um spenagúmmí ? 



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

 

Klaufsnyrtingar – bætt dýravelferð og 

aukin mjólkurnyt 

 

 

Jarle Reiersen, dýralæknir hjá MS 

 
 
Hérlendis tíðkast að snyrta klaufir einhvern tímann yfir 

sumartímann, gjarnan í tengslum við að kýrnar eru settar 

út svo þær trufli ekki vinnuna. Flestir bændur sem láta 

snyrta klaufir á kúnum framkvæma það einu sinni á ári, 

en sumir gera það alls ekki. Mikill munur er á þörf á 

klaufsnyrtingu, sumar kýr þarf að klaufsnyrta allt að 

fjórum sinnum á ári og aðrar þarf ekki að snyrta neitt. Því 

miður eru of mörg dæmi um lélega klaufhirðu, verstu 

tilfellin er erfitt og jafnvel ekki hægt að laga með 

klaufsnyrtingu einni og sér. 

Af hverju þurfum við að snyrta klaufir á mjólkurkúm? Í 

fyrsta, öðru og þriðja lagi snýst þetta um vellíðan kúnna 

og einnig mjólkurnyt. Við höfum flest séð kýr sem eru 

slæmar til gangs vegna þess að þær hafa sigið langt niður 

að aftan þegar klaufir eru orðnar of langar. Bólgur og 

verkir koma í kjölfarið sem veldur því að kúnum líður ekki 

vel. Við getum séð það m.a. á því að þær standa of lengi í 

einu og þegar þær leggjast á bása, liggja þær of lengi. 

Þetta breytta atferli leiðir til lægri mjólkurnytar og fyrir 

bóndann lakari afkomu. Danir hafa reiknað út að illa 

hirtar klaufir mjólkurkúa leiða að meðaltali til um 500 kg 

lækkunar í mjólkurnyt. Þetta er útskýrt með því að þegar 

mjólkurkýr í hæstu nyt liggja of  mikið í einu, þá drekka 

þær og éta minna en ella. 

Á mörgum dönskum kúabúum eru klaufir snyrtar 

mánaðarlega eða annan hvern mánuð. Að vísu skal taka 

fram að í Danmörku eru fleiri sjúkdómar sem hafa áhrif á 

klaufheilbrigði en hérlendis svo mikil þörf er á 

klaufsnyrtingum þar. Hér væri til mikilla bóta ef við 

myndum fara yfir allar klaufir á hálfsárs fresti. Þá 

myndum við væntanlega sleppa við að klaufir verði full 

langar þegar klippt er og kýr/kvígur sem eru komnar að 

burði þurfa þá ekki að bíða í heilt ár eftir næstu 

snyrtingu. Ef langur tími líður á milli klaufsnyrtinga, vaxa 

taugar og æðakerfi á eftir klaufhorninu. Þegar klaufir eru 

síðan snyrtar, blæðir oft og kýrnar verða þá mjög 

sárfættar. Þegar kýr eru sárfættar eftir klaufsnyrtingu, 

getur mjólkurnyt fallið verulega og stundum aldrei náð 

sér upp aftur. En með styttra bili milli klaufsnyrtinga 

ættu þessi vandamál að vera úr sögunni. 

Markmiðið er að snyrta klaufir a.m.k. á hálfs árs fresti. Til 

þess að þetta náist, þarf að fjölga þjónustuaðilum í þessu 

og skurðarbásum svo hægt verði að anna eftirspurn. Hér 

með er skorað á bændur og búnaðarfélög að koma þessu 

á svo hægt verði að hámarka mjólkurnyt og hagnað 

bænda. ▄ 

 

Þrif á fjósum 

  

Reynir Þórisson, mjólkureftirliti MS 

 

 

Nú þegar sá tími nálgast að kýr fara út kemur 

heppilegasti tíminn til þrifa á fjósum.  Nauðsynlegt er að 

þrífa fjós eftir þörfum og a.m.k. einu sinni á ári.  Gamall 

skítur geymir og elur örverugróður og veldur þyngra lofti 

í fjósinu. 

Flestir þrífa fjós sín einu sinni á ári og velja til þess 

einhvern sumardag þegar kýr eru úti. Aðrir velja að þrífa 

þau í upphafi beitartímans, og svo aftur áður en honum 

lýkur, þannig að fjósið sé fullkomlega hreint að hausti.  

Áður en hafist er handa við sjálf blautþrifin þarf að 

fjarlægja alla lausamuni og þau óhreinindi sem hægt er 

að sópa burt.   

Gott er síðan að nota í verkið háþrýstidælu ekki síst til að 

koma mildri sápulausn á loft og veggi. 

Látið sápulausnina liggja á í svolitla stund og burstið fasta 

bletti með bursta eða strákústi.  

Best er að byrja efst á loftinu og færa sig svo skipulega 

niður veggi og enda svo á gólfinu.  

Skolið síðan vel af áður en þornar því það getur reynst 

erfitt að ná blettum af ef þeir þorna á milli. Að lokum er 

gott að skafa burt bleytu af gólfum og opna vel út til að 

flýta fyrir þornun.   

Samantekið verður þetta eftirfarandi: 

1. Fjarlægið alla lausamuni. 
2. Sópið burt öllum sópanlegum óhreinindum. 
3. Notið háþrýstidælu til að dreifa mildri 

sápulausn á alla fleti á lofti, veggjum, 
innréttingum og gólfi.  Byrjið efst og vinnið 
ykkur niður. 

4. Látið sápulausnina standa á í svolitla stund og 
burstið fasta bletti með bursta. 

5. Skolið alla fleti áður en þeir þorna.  Byrjið efst 
og vinnið ykkur niður. 

6. Skafið burt alla bleytu og opnið vel út. 
 

Gangi ykkur vel. ▄ 


