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Fagráð í sauðfjárrækt 

Fundargerð frá 6. apríl, 2016 kl. 13 í húsakynnum BÍ 

Mætt: Oddný Steina Valsdóttir (OV) formaður fagráðs, Atli Már Traustason (AT), Eyþór Einarsson 

(EE), og Böðvar Baldursson (BB) og Einar Ófeigur Björnsson (EÓB) (í tölvusambandi).  Auk þess 

Emma Eyþórsdóttir (EEy) stuðningsfulltrúi og Svavar Halldórsson (SH) framkvæmdastjóri LS. 

Einar Ófeigur Björnsson kemur nýr inn í fagráð í stað Fanneyjar Ólafar Lárusdóttur. Einar Ófeigur var 

boðinn velkominn um leið og Fanney Ólöfu var þakkað samstarfið. 

1. Örmerki í sauðfé 

Eyjólfur Ingvi Bjarnason og Þorberg Þorbergsson voru í tölvusambandi undir þessum lið 

Umræður um stöðu þróunarvinnu um smáforrit (app) sem tengist Fjárvís og örmerkjalesurum.  

Málið tengist umsóknum um tvo styrki til þessarar vinnu (sjá síðar).  Framvinda málsins hefur 

ekki verið að öllu leyti í samræmi stefnumörkun fagráðs og RML þar sem Eyjólfur Ingvi 

hefur verið tengiliður við tölvudeild BÍ.  Nú er staðan þannig að tölvudeild hefur haft 

frumkvæði að  samstarfi við Rusticity slf. um smáforrits sem tengist Fjárvís og er sú þróun 

allvel á veg komin en ekki lokið.  Hugmyndir eru um að tengja smáforritið við örmerkjalesara 

þannig að það komi í stað eldri tækni sem studdist við s.k. handtölvur en ekki er fullljóst hvort 

það takist í yfirstandandi áfanga vinnunnar. Þetta fyrirtæki mun taka yfir þjónustu við bændur 

vegna forritsins og innleiðingu á því.   

Fagráð hefur ekki verið upplýst um þetta fyrr og gerir almennar athugasemdir við það 

vinnulag.  Sama gildir um RML og stjórn BÍ.  Fagráðsmenn eru efins vegna eignarhalds 

einkafyrirtækis á forritinu sem er ólíkt því sem tíðkast hefur. Hugmyndir eru um að tengja 

afnotagjald við árgjald fyrir Fjárvís – mun hækka gjöld úr 15.500 í 25-26.000 kr. 

Niðurstaðan er að fagráð fagnar þróun á þessu sviði sem er í raun samkvæmt óskum fagráðs 

og LS þó að samráð hefði mátt vera nánara. 

 

2. Bragðgæði lambakjöts 

Guðjón Þorkelsson og Óli Þór Hilmarsson frá Matís sátu fundinn undir þessum lið. 

EE kynnti hugleiðingar um mat á þróun bragðgæða í samhengi við kynbótastarfið. Hann taldi 

ástæðu til þess að meta stöðuna varðandi bragðgæði og meyrni með tilliti til breytinga sem 

hafa orðið í kjölfar úrvals gegn fitu skrokkum.  Umræða er erlendis um mikilvægi 

innanvöðvafitu í kjöti til þess að tryggja gæði.   

Ennfremur þarf að kanna áhrif meðferðar í sláturhúsi á gæði kjötsins og kanna hvort rétt sé 

staðið að málum í sláturhúsum.  Gæðavandamál geta komið upp vegna meðferðar við og eftir 

slátrun. 

Guðjón rakti stuttlega eldri rannsóknir sem tengjast meðferð gripa fyrir slátrun.  Ein rannsókn 

er til um meðferð í sláturhúsum þar sem metin voru áhrif kælingar og raförvunar á gæði í 

tengslum við afköst í slátrun. Síðast skoðað 2008-9 sem endaði í að öll húsin tóku upp 
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raförvun.  Vitað er að það skiptir máli hvernig raförvun er framkvæmd en ekki hefur tekist að 

gera skipulega úttekt á því.  Verkefni hjá KS sýndi að framkvæmd var ábótavant í sumum 

tilfellum.   

 

Sláturhúsin sjálf geta fylgst með  sýrustigi og hitastigi til að fylgjast með hvort ferlar séu 

eðlilegir.  Hægt að mæla skurðkraft hjá Iceprotein á SAK.  Meiri hætta á kæliherpingu í 

mögrum skrokkum en feitum.  Engar nýlegar mælingar eru til á innanvöðvafitu.  Hægt að 

meta fitu í vöðva (hrygg) á sjónrænum skala sem er mun ódýrara en bein fitumæling en ekki 

eins nákvæmt.  Óli Þór kynnti dæmi um gæðakröfur frá Írlandi þar sem uppfylla þarf ýmis 

skilyrði til að fá að markaðssetja kjöti sem sérstaka gæðavöru. Ekki hefur verið áhugi á 

sambærilegum  reglum hjá sláturleyfishöfum hér. Guðjón benti einnig á verkefni sem Matís 

hefur unnið með smáframleiðendum við að meta gæði kjöts sem framleitt er með ákveðna 

sérstöðu og upprunamerkingar í huga s.s hvannalömb frá Fagradal. 

 

Fagráð mælir með undirbúningi að stóru verkefni um kjötgæði að einhverju leyti eftir 

fyrirmynd frá Nýja Sjálandi.  Tengja þarf Markaðsráð og fagráð í vinnuhóp með Matís og 

LbhÍ og  kanna mögulega aðkomu sláturleyfishafa.  Verkefnið þarf að ná yfir bæði stöðu 

gæðamála sem tengja má ræktun og einnig þarf að taka út verklag í sláturhúsunum og jafnvel 

bragðgæði í tengslum við sérstakar aðstæður. Þá er ástæða til að bera saman gæði við 

innflutt kjöt.  Fagráð lýsir yfir vilja til að styðja rannsókn af þessu tagi og mögulega getur 

Markaðsráð einnig komið að verkefninu. Einnig er möguleiki að sækja um til Rannís.  

 

Fagráð samþykkti fela EE og EEy að vinna verkefnisáætlun ásamt fulltrúa frá markaðsráði 

og Matís. Formanni fagráðs falið að kynna markaðsráði verkefnið og óska eftir tilnefningu 

þeirra og Matís í undirbúningshóp. 

 

3. Afgreiðsla styrkumsókna. 

Fyrir fundinum lá yfirlit um ráðstöfunarfé þróunarsjóðs í sauðfjárrækt fyrir árið 2016, alls 

kr. 58.163.740,- 

Fulltrúar BÍ í fagráði véku af fundi á meðan afgreiðsla á umsóknum a.-e. fór fram. 

 

a. Umsókn frá RML vegna afkvæmarannsókna á hrútum 2016. Sótt um kr.2.000 þús. 

Fagráð mælir með styrkveitingu, sjá einnig umræður undir lið 6. 

 

b. Umsókn frá RML vegna afkvæmarannsókna á hrútum til notkunar á sæðingarstöðvum. 

Sótt um kr. 312 þús. Bent var á að upphæðin sé lág og mætti leggja meiri áherslu á 

þessar afkvæmarannsóknir.  

Fagráð mælir með styrkveitingu. 

 

c. Umsókn frá RML vegna kaupa á Ómsjá. Sótt um kr. 500 þús., sem eru 50% af 

áætluðu kaupverði. Afgreitt í samræmi við fyrri umsóknir um sama efni.   

Fagráð mælir með styrkveitingu. 

 

d. Umsókn frá BÍ vegna snjalltækjaforritisins LAMB.  Sótt um kr. 2.225 þús. 
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e. Umsókn frá Rusticity slf vegna snjallforritisins LAMB.  Sótt um kr. 7.600 þús. 

Afgreiðslu beggja umsókna frestað í ljósi athugasemda fagráðs við aðdraganda 

málsins og eignarhald á forritinu.  Ekki ljóst í umsókn hvort örmerkjahlutinn verði 

kláraður í þessum verkþætti.   

Fagráð telur málið brýnt en telur rétt að fresta afgreiðslu þar til málið skýrist betur.  

Formanni fagráðs falið að ræða við fulltrúa BÍ um málið og afla fyllri upplýsinga um 

verkefnið og hvernig úr því verður spilað. 

 

f. Umsókn frá Lbhí um fóðrun „aukalamba“.  Sótt um kr. 2.031.082,-  EE benti á að 

verkefnið væri til komið út frá ábendingu fagráðs. OSV gerði athugasemd um 

ormalyfsgjöf  sem áætluð er í verkefninu en æskilegt er að lágmarkalyfjagjöf í 

lambakjötsframleiðslu.  Mjög vönduð umsókn. 

Fagráð mælir með styrkveitingu. 

 

g. Umsókn frá Lbhí vegna forrannsóknar á arfgengum galla á Breka frá Gilsbakka. Sótt 

um kr. 350 þús. Málið var kynnt á fundi fagráð í haust og umsókn er í samræmi við 

það. Fagráð mælir með styrkveitingu. 

 

h. Umsókn frá Eyjablikk vegna smíði á fjárvog og flokkunar á sauðfé.  Umsókn hafnað 

út frá forsendum sem verkefnið er sett fram á.   

Fagráð lýsir áhuga á þeirri tækni sem þarna er lýst, þ.e. færibandavog og vill hvetja 

til þróunar á slíku tæki sem væri ódýrara en það sem hér er lýst. 

 

Fagráð mælir með styrkjum til 5 verkefna, samtals kr. 5.193 þús.  Afgreiðslu tveggja 

umsókna frestað að upphæð 9.825 þús. 

 

4. Forystufé 

Jón Viðar Jónmundsson mætti á fundinn undir þessum lið og dreifði sérprentun af grein um 

forystuféð sem birtist nýlega í Náttúrufræðingnum.  Þar er lagt til að forystuféð verði 

skilgreint sem sérstakt fjárkyn og  óskað er eftir stuðningi fagráðs við þá tillögu. Greinin sýnir  

að stofninn er mun merkilegri en menn hafa gert sér grein fyrir og ætla má að veruleg 

eftirspurn geti orðið eftir svona fé erlendis.  Útflutningur á fé á fæti gæti þó ekki orðið 

umfangsmikill og misjafnt er eftir löndum hvaða reglur gilda um það.   

Fagráð styður tillögu um að forystuféð verði skilgreint sem sérstakt fjárkyn og skráð sem slíkt 

inn í alþjóðlega gagnagrunna um búfjárkyn. 

Jón Viðar lagði einnig til að Forystufjárfélagið og Forystufjársetrið verði virkjað í ræktun 

forystufjár við að hjálpa til við að ná öllu fénu inn á skýrslur og gera tillögur að forystuhrútum 

inn á sæðingastöðvarnar.  Þetta myndi ýta undir tengsl ræktenda innbyrðis í gegnum starfsemi 

félagsins.  Vitað er um forystukindur sem eru með í úttektinni fyrir greinina 2008 en hafa ekki 

náð inn í Fjárvís. 

Fagráð styður þessar hugmyndir og formanni fagráðs falið að hafa samband við Daníel 

Hansen forstöðumanns setursins á Svalbarði og Önnu Englund á Sandfelli, formann 
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félagsins, um áhuga á samstarfi um þetta.  Markmiðið er að ná öllu forystufé inn á skýrslur 

þannig að hægt sé að halda utan um stofninn í heild. 

Genic selection – Erfðamengjaúrval í búfjárrækt 

EEy kynnti viðfangsefnið á glærum. Rætt um nýtingarmöguleika í sauðfjárrækt.  Mest er að 

græða á þessum aðferðum við að velja fyrir eiginleikum sem erfitt er að mæla t.d. 

kjötgæðaeiginleikum.  Þar er markmiðið líklega ekki stíft úrval, fremur að halda 

breytileikanum við.  Einnig eru tækifæri varðandi mæðraeiginleika – velja ærfeður fyrr en nú 

er mögulegt og taka eingöngu veturgamla hrúta inn á sæðingastöðvar.  EE velti fyrir sér 

möguleikum á söfnun sýna sem fyrst m.a. í tengslum við verkefni um kjötgæði sem rætt var 

undir lið 2.  Skipuleggja þarf söfnun sýna og varðveislu þeirra. Þarf að kynna málið fyrir 

sláturleyfishöfum og eðlilegt væri að þeir legðu fjármagn til verkefnisins, sbr. lið 2.   

  

Fagráð samþykkti að fela formanni fagráðs að fylgja málinu eftir í samráði við EEy og JVJ.   

  

5. Afkvæmarannsóknir 

EE gerði grein fyrir stöðu mála, sbr. minnisblað og reglur sem lágu fyrir fundinum.  Þátttaka 

hefur minnkað og heildarupphæðin ekki gengið út nema að hluta. Fagráð telur mikilvægt að 

ómmælingar séu áfram partur af ræktunarstarfinu og þar með eðlilegt að starfið sé styrkt í 

gegnum sameiginlega sjóði.  Til greina kemur að hækka styrkinn til að mæta auknum kostnaði 

við mælingar en breytt skilyrði (krafan um prófun á lambhrútum) hefur líka haft áhrif á 

þátttöku.  Með betra skipulagi hafa rannsóknirnar hins vegar skilað betri gögnum. Ákveðið að 

styðja hækkun upphæðar á veturgamla hrúta en ekki verði greitt á eldri hrúta. 

   

Samþykkt að lækka skilyrðin um lágmarksfjölda veturgamalla hrúta úr 5 í 4 en áfram sé 

miðað við að 5 hrútar þurfi að vera í samanburðinum. Fimmti hrúturinn getur því verið eldri. 

Styrkur fyrir hvern veturgamlan hrút haustið 2016 verður 3500 kr.  Ef heildarupphæð dugir 

ekki til verður henni deilt jafnt út.  

 

6. Viðmiðunarreglur fyrir verðlaunaveitingar 

EE kynnti stuttlega tillögur um breytingar á reglum verðlaun fyrir bestu kynbótahrúta á 

sæðingastöðvunum og verðlaun fyrir besta ræktunarbúið sem lágu fyrir fundinum.  Lagt er til 

að við val besta lambaföður verði sett þak á kynbótamat fyrir fitusöfnun (fituleysi) við 110 

stig. Við val á besta alhliða hrútnum er einnig sett þak á fitueinkunn við 110 stig og þak fyrir 

frjósemi er lækkað úr 125 stigum í 120 stig. 

Við val á verðlaunahrútum sæðingastöðvanna skulu gerðar lágmarkskröfur um kynbótamat 

samkvæmt viðmiðunarreglunum (setningu um þetta þarf að bæta í reglur um verðlaunahrúta 

stöðvanna).  Jafnfram þarf að skýra betur í verðlaunareglum um sæðingastöðvahrútana að þar 

sem talað er um að mesti alhliðakynbótahrúturinn þurfi að vera kominn með tveggja ára 

reynslu á dætur, að átt sé við dætur tilkomnar með sæðingum.   

Fagráð samþykkir þessar tillögur. Viðmiðunarreglurnar eru birtar í viðauka við þessa 

fundargerð. 
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7. Önnur mál 

a) EÓB spurði rannsóknir á sumarvanhöldum á lömbum. EEy sagði frá nemendaverkefni við 

LbhÍ sem fjallar um þetta. Verkefnið var styrkt af þróunarfé en verkefnaskilum hefur seinkað 

vegna tafa í námi nemandans. 

b) Bólusetningarverkefni – prófun á  kregðubóluefni frá Þýskalandi.  Beðið eftir leyfum frá 

tilraunadýranefnd og leyfi til innflutnings á bóluefni (ef tekst að búa það til). Allar líkur á að 

þetta komist í framkvæmd í vor.  Verkefnið á Keldum er áfram í gangi en ýmsir erfiðleikar 

eru vegna mismunandi kregðustofna. 

c) Spurt um rannsókn á fósturláti gemlinga. – EEy gaf stutta skýrslu um það.  Verkefnið er í 

fullum gangi en ljóst er að ekki fást svör við öllum spurningum á þessu ári og nauðsynlegt að 

halda rannsóknum áfram. 

Fleira ekki gert og fundi slitið kl. 17. 

EEy ritaði fundargerð. 

 

Viðauki: 

Reglur til hliðsjónar við val á verðlaunahrútum og ræktunarbúum 

Samþykkt í fagráði 6. apríl 2016 

1. Besti lambafaðirinn  

 

Valinn er hæsti hrútur samkvæmt BLUP kynbótamati fyrir skrokkgæði þar sem gerðin 

vegur 50% og fitan 50%. 

 

Kröfur/reikni reglur: 

Lágmörk kynbótamats: 

Kynbótamat – BLUP Lágmörk 

Gerð 110 stig 

Fita 110 stig 

Mjólkurlagni 95 stig 

Frjósemi 95 stig 

 

Hrúturinn þarf að skila fallþunga yfir meðallagi og hafi að lágmarki 105 í þungaeinkunn 

samkvæmt hrútaskýrslu. 
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Að í útreikingum fái hrútar aldrei hærra en 110 stig fyrir fitu - þannig að hrútar sem ná 

því eða hærra verða allir setttir með 110 stig.  

Að hrúturinn eigi að lágmarki 30 afkvæmi með kjötmatsupplýsingar.  

Hrúturinn átti afkvæmi á síðasta framleiðsluári. 

Hrútur sem ber einhverja galla, sem annaðhvort koma fram í einstaklingsdómi eða fyrir 

liggur að hann beri erfðagalla, er ekki gjaldgengur til verðlauna.  (Hér er t.d. átt við 

hrúta sem hlotið hafa í einstaklingsdómi einkunnina 7 eða lægra fyrir haus, fætur eða 

samræmi).  

 

Rökstuðningur 

Leitast er við að finna þann hrút sem er yfirburðargripur hvað varðar skrokkgæði.  Með 

því að setja 110 sem lágmark bæði fyri gerð og fitu er tryggt að hrúturinn sé vel yfir 

meðallagi hvað varðar báða eiginleikana og sameinar þá að ákveðnu marki sem eru 

einmitt gripirnir sem við viljum fjölga og þar með stuðla að æskilegri erfðafylgni milli 

þessara eiginleika. 

Þar sem fitan er eiginleiki sem er hæfilegur á ákveðnu bili telja ekki fleiri stig en 110 fyrir 

þann eiginleika þegar heildareinkunn fyrir kjötmat er reiknað. 

Að hrúturinn sé yfir 95 stigum í kynbótamati fyrir mjólkurlagni og frjósemi.  Þannig er 

komið í veg fyrir að gripurinn sé mjög óálitlegur sem alhliða kynbótagripur.  Hinsvegar 

má ekki hafa „síuna“ of stranga þar sem þessir eiginleikar fyrir unga gripi eru fyrst og 

fremst spá og geta breysta mikið. 

Fallþungaeinkunn tryggir að hrúturinn skili vænleika yfirmeðallagi.  Í framtíðinni verður 

hægt að skipta þessari einkunn út fyrir kynbótamat fyrir þunga. 

 

2. Besti alhliðahrúturinn. 

Valinn er sá hrútur sem stendur hæstur í heildareinkunn kynbótamats þar sem vægi er jafnt 

á kjötgæði (vöðvi 50%/fita 50%), mjólkurlagni og frjósemi. 

Kröfur/reikni reglur: 

Lágmörk kynbótamats: 

Kynbótamat – BLUP Lágmörk 

Gerð 105 stig 

Fita 100 stig 

Mjólkurlagni 105 stig 
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Frjósemi 100 stig 

  

 

Hrúturinn sem er verið að verðlauna skal hafa kynbótamat yfir meðallag fyrir alla eiginleika 

kybótamatsins.  Fyrir þá eiginleika sem eru æskilegastir á ákveðnu bili eru lágmörk sett á 100 

(fita og frjósemi) en fyrir þá eiginleika þar sem „mest er best“ (gerð og mjólkurlagni) er 

lágmarkið sett á 105. 

Þegar heildareinkunn er reiknuð vega dætareiginleikar 66,6% á móti kjötgæðaeiginleikum en 

þar vegur hvor eiginleiki (gerð og fita) 16,7%. 

 

Sett er þak á eigininleikana fitu við 110 stig og frjósemi við 120 stig. 

 

Hrúturinn þarf að eiga upplýsingar um 10 dætur. 

 

Hrútur sem ber einhverja galla, sem annaðhvort koma fram í einstaklingsdómi eða fyrir liggur 

að hann beri erfðagalla, er ekki gjaldgengur til verðlauna.  (Hér er t.d. átt við hrúta sem hlotið 

hafa í einstaklingsdómi einkunnina 7 eða lægra fyrir haus, fætur eða samræmi).  

 

3. Besta fjárræktarbúið 

 

 

Valið byggt á heildareinkunn kynbótamats. 

 

Kröfur/reikni reglur: 

Kynbótamat – BLUP Lágmörk 

Gerð 100 stig 

Fita 100 stig 

Mjólkurlagni 100 stig 

Frjósemi 100 stig 

  

Kröfur um afurðir:  

Fædd lömb – ær 1,9 

Lágmarks afurðir eftir hverja á 27 kg (landsmeðaltal) 

Fædd lömb – veturgamlar ær 0,9 

Lágmarkseinkunn fyrir gerð 9,2 
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Hámarkseinkunn fyrir fitu 7,6 

Lágmarkseinkunn fyrir fitu 5,4 

Lágmarks hlutfall gerðar og fitu  1,3 

  

 

Að lágmarki séu 100 skýrslufærðar fullorðnar ær á búinu.   

 

Reiknuð er heildareinkunn með jöfnu vægi á kjötgæði (50% gerð og 50% fita), 

mjólkurlagni og frjósemi, þannig að mæðraeiginleikar vega í raun 66,6%. 

 

Kynbótamat eingöngu byggt á fullorðnum ám (enda kynbótamat gemlinga eingöngu 

spá) 

 

Búið þarf að standast kröfur gæðastýringar í sauðfjárrækt, athugasemdarlaust – koma 

vel út úr öllum þáttum. 

 

Sama búið getur ekki hlotið verðlaunin nema á 5 ára fresti. 

 

Rökstuðningur: 

Síur eru settar varðandi gerð, fitu og afurðir eftir hverja á, til að tryggja að viðkomanid 

bú sé að skila góðum afurðum.  Fyrir gerð er miðað við 9,2 en þar miðað við bú sem 

nær allri framleiðslunni í R og þar af 40% í U. 

Fitumörkin miðað við að megin hluti framleiðslu búsins séu innan fituflokka 2 og 3 sem 

eru þeir flokkar sem ber að stefna á í framleiðslunni samkvæmt ræktunarmarkmiðinu. 

Lágmörk varðandi hlutfall gerðar og fitu eru nálægt landsmeðaltali. 

 

Lágmörk varðandi afurðir eftir hverja kind séu miðaðar við landsmeðaltal hvert ár.  Ekki 

eru gerðar hér meiri kröfur um afurðir eftir hverja á til þess að minnka áhrif búsetu og 

sláturtíma. 

 

Að sama búið geti ekki hlotið verðlaunin nema á 5 ára fresti stuðlar að því að fleiri en 

færri hljóti þessa hvatningu. 

 

Almennt um verðlaunareglurnar 

Sé verið að nota þessar reglur innan minni hópa getur vel komið upp sú staða að enginn 

hrútur eða ekkert bú standist lágmarkskröfur.  Þá verður að nota þessi viðmið til hliðsjónar 

og slaka sem jafnast á öllum kröfum. 
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Reglurnar skulu yfirfarnar og endurskoðaðar í apríl árhvert þannig að taka megi inn fleiri 

þætti eftir því sem auknar upplýsingar verða aðgengilegar og eins ef ástæða þykir að breyta 

kröfum í samræmi við framþróun í ræktunarstarfinu. 

 

 

Reglur um verðlaunaveitingu sæðingastöðvahrúta 

 

Besti lambafaðirinn  

Stöðvarnar veita árlega viðurkenningu þeim hrúti stöðvanna sem árið áður er talinn hafa 

skilað bestum lömbum.  

Verðlaunahafinn hverju sinni skal valinn af faghóp sauðfjárræktar hjá RML. 

Hrúturinn sem viðurkenninguna fær skal að lágmarki hafa skilað til mælinga og skoðunar 100 

hrútlömbum á verðlaunaárinu.  

Í þungauppgjöri fjárræktarfélaganna skal hann að lágmarki hafa 105 í einkunn fyrir þunga 

lamba.  

Við ákvörðun verðlaunahafa skal taka mest tillit til niðurstaðna úr skoðun hrútlamba og 

ómsjármælinga þeirra.  

Mest áhersla skal þar lögð á mælingar á þykkt bakvöðva og fitu í ómsjármælingum auk 

stigagjafar fyrir lærahold.  

Sami hrúturinn skal ekki verðlaunar í tvígang. Komi upp slík staða skal verðlauna þann hrút 

sem næstur er talinn standa.  

   

 

Mesti kynbótahrúturinn  

Árlega veita stöðvarnar viðurkenningu þeim hrúti sem talinn er mesti kynbótahrúturinn sem 

þar hafi verið notaður og fengið hefur mikla og alhliða reynslu.  

Til greina með verðlaun koma hrútar ekki fyrr en fengin er að lágmarki tveggja ára reynsla 

um fyrstu dætur þeirra sem tilkomnar eru í gegnum sæðingar.  

Verðlaunahafinn hverju sinni skal valinn af faghóp sauðfjárræktar hjá RML. 

Verðlaunahafinn skal hafa sýnt ótvíræða yfirburði bæði sem lambafaðir og sem ærfaðir.  

Niðurstöður úr skoðun lamba og reynsla dætra úr skýrslum fjárræktarfélaganna frá árunum á 

undan skulu lagðar til grundvallar við valið.  

Tekið skal tillit til vænleika lamba, kjötgæðaeiginleika þeirra, frjósemi og mjólkurlagni dætra.  

Sami einstaklingurinn verður aðeins verðlaunaður einum sinni.  

   

Við val á verðlaunahrútum í báðum flokkum skal tekið tillit til þeirra lágmarka fyrir BLUP 

kynbótamat sem umgetur í reglum fagráðs um verðlaunahrúta og ræktunarbú. 

 

 


