
RÁÐGJÖF FYRIR  
SAUÐFJÁRBÆNDUR

RML sinnir alhliða ráðgjöf til 
sauðfjárbænda um flesta þætti tengda 
búskapnum, svo sem ræktun sauðfjár, 
fóðrun, jarðrækt og rekstur.

Hjá RML vinna ráðunautar á 
starfsstöðvum vítt og breytt um landið.

Bændur eru ávallt velkomnir í heimsókn 
en einnig er hægt að hafa samband  
í síma 516-5000. Nánari upplýsingar  
um RML er að finna á heimasíðunni  
www.rml.is

Á heimasíðu RML eru meðal annars 
aðgengilegar allar helstu niðurstöður 
skýrsluhalds í sauðfjárrækt og 
niðurstöður lambadóma.

Við krefjandi framleiðsluskilyrði líkt og 
nú eru sökum aðstæðna í sölu afurða 
og vegna áhrifa öfgafullra náttúruafla 
er síst minni þörf en áður til að fara 
yfir búreksturinn og velta fyrir sér 
sóknarfærunum. Fullyrða má að breytileiki  
í afurðasemi búa og afkomu þeirra er 
mikill. Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins 
er fyrirtæki í eigu bænda sem bændur 
geta nýtt sér til að efla sinn búrekstur. 
Kynbótastarfið í sauðfjárræktinni hefur 
verið öflugt síðustu áratugina og þar 
má ekkert gefa eftir. Víða má sækja 
fram í þáttum tengdum fóðrun, jarðrækt, 
rekstri og bútækni. Fréttabréf þetta er 
ætlað til að minna á ýmsa þjónustu sem 
sauðfjárbændum stendur til boða hjá RML 
ásamt því að veita almennar upplýsingar. 
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Hyrndir hrútar: Fita* Gerð* Mjólkurlagni Frjósemi

† Kjarkur 08-840 111 103 113 107

† Guffi 08-869 111 111 103 114

Bósi 08-901 105 100 124 125

† Ás 09-877 113 117 95 94

Rafall 09-881 106 106 107 110

† Guðni 09-902 114 104 113 118

Grámann 10-884 107 112 110 98

Hængur 10-903 110 117 114 101

Myrkvi 10-905 118 112 101 109

Salamon 10-906 112 116 108 108

Váli 10-907 118 113 111 106

† Drumbur 10-918 99 124 105 102

Höfðingi 10-919 97 105 111 107

Kölski 10-920 111 117 106 120

Drífandi 11-895 106 117 103 114

† Prúður 11-896 100 115 101 107

Garri 11-908 117 122 99 101

† Putti 11-921 114 108 101 107

Tjaldur 11-922 105 127 99 122

Bekri 12-911 107 116 106 107

† Bursti 12-912 111 124 106 90

Skratti 12-913 111 111 103 99

Vetur 12-914 110 117 98 108

Saumur 12-915 114 123 101 98

† Danni 12-923 110 128 104 100

Jóker 12-924 112 113 110 100

Vörður 12-925 119 106 102 107

Hvati 13-926 104 132 103 102

Kjarni 13-927 93 120 104 104

Lækur 13-928 106 110 107 101

Kollóttir hrútar: Fita* Gerð* Mjólkurlagni Frjósemi

Höttur 09-887 106 108 110 117

Heydalur 09-929 107 109 107 102

Hreinn 09-930 118 104 104 118

Baugur 10-889 116 108 108 98

Roði 10-897 117 108 108 99

Radix 10-931 108 102 117 116

† Safír 10-932 97 105 107 96

Faldur 11-933 92 118 98 95

Hnallur 12-934 95 126 101 97

† Skafti 12-935 100 123 104 95

† Sproti 12-936 101 125 107 100

13-937 Þoku-Hreinn 113 101 111 127

KYNBÓTAMAT 
SÆÐINGA-
STÖÐVAHRÚTA 
HAUSTIÐ 2015

- Mat fyrir gerð og fitu er  
 óbreytt frá hrútaskrá  
 2014-2015 enda engar  
 breytingar frá því  
 kynbótamat var reiknað  
 í nóvember 2014.

- Kynbótamat fyrir gerð  
 og fitu verður næst reiknað  
 í nóvember. Því þarf að  
 ganga frá sláturgögnum  
 fyrir lok október í Fjárvís.

- Kynbótamat fyrir mjólkurlagni  
 verður næst reiknað í febrúar  
 2016. Skiladagur skýrsluhalds  
 er 31. desember 2015.

Í eftirfarandi töflu er að finna 
uppfært kynbótamat þeirra 
sæðingastöðvahrúta sem voru  
í notkun veturinn 2014-2015.

Mismunandi litir á mati fyrir  
frjósemi og mjólkurlagni segja  
til um hvernig matið hefur breyst  
frá haustinu 2014.

Blátt = matið hefur hækkað; 
Rautt = matið hefur lækkað; 
 
† merkir að viðkomandi hrútur  
sé fallinn. 



ÁRANGUR FÆST 
MEÐ ÞEKKINGU OG 
REYNSLU
Jörð.is hefur fest sig í sessi sem skýrsluhaldsforrit í 
jarðrækt og verkfæri við að vinna áburðaráætlanir. 
Það er ekki að ástæðulausu að bændur kjósa að 
halda utan um jarðræktarupplýsingarnar í miðlægu 
vefforriti sem Jörð.is er.

Upplýsingar um jarðræktarsöguna eru vel varðveittar 
og forritið auðveldar samstarf bænda og ráðunauta 
við að lesa úr gögnum með það að markmiði að ná 
bættum árangri í búrekstrinum. 

Markmið bænda með því að halda utan um 
jarðræktarupplýsingar eru einkum þau að draga úr 
fóðuröflunarkostnaði, auka gróffóðurgæðin og/eða 
magnið en einnig er forritið mikilvægt gæðastjórnunar 
og öryggistæki. Til dæmis eru í forritinu geymdar 
upplýsingar um tegundir og yrki sem ræktuð eru, 
áburðartegundir og varnarefni og einnig er þar haldið 
utan um niðurstöður hey- og jarðvegsefnagreininga. 
Þá er hægt að halda sérstaka dagbók í forritinu. 

Þessar upplýsingar eru tengdar á einstakar 
spildur sem eru hnitsettar og sýnilegar á loftmynd. 
Gæðastýringareyðublöð sauðfjárræktarinnar 
fyrir áburðarnotkun og uppskeru eru í Jörð.is. 
Þegar upplýsingum um fóðurforðann er skilað til 
Matvælastofnunar er hægt að sækja upplýsingarnar 
sem voru skráðar í Jörð.is.

Undanfarin misseri hefur verið lögð á það aukin 
áhersla hjá RML að nýta upplýsingar sem skráðar 
eru hjá bændum til að greina sóknarfæri í því að 
draga úr fóðuröflunarkostnaði og leggja mat á 
endurræktunarþörfina. Í þessari vinnu er t.d. reiknað 
út hversu margar krónur liggja í ábornum áburði fyrir 
hvert kg. aflaðs fóðurs. Slíkur samanburður á milli 
spildna á sama búi og á milli búa getur vel gefið 
vísbendingar um hvað má betur fara. Þetta er einkum 
gert núna hjá þeim bændum sem eru þátttakendur í 
Sprotanum, ráðgjafarpakka í jarðrækt en stendur að 
sjálfsögðu öllum bændum til boða.

Mikill ávinningur er fólginn í að varðveita upplýsingar 
og reynslu bænda um jarðræktina og Jörð.is er kjörinn 
vettvangur til þess.

©Anna Guðrún Grétarsdóttir



SAUÐFJÁRSKÓLI RML
Frá haustinu 2013 hefur RML starfrækt fundaröð 
fyrir sauðfjárbændur sem hefur gengið undir nafninu 
Sauðfjárskólinn. Í nokkur ár þar á undan höfðu 
nokkur búnaðarsambönd starfrækt sambærilega 
fundaröð og hefur Sauðfjárskólinn nú verið í boði 
fyrir sauðfjárbændur í öllum landshlutum. Þátttaka 
hefur verið góð og eru t.d. um 90 bú á Vesturlandi 
og Vestfjörðum að ljúka sínum fundum nú í nóvember. 
Þetta eru sjö fundir sem standa í um 4 klst. hver,  
byrjað í nóvember, síðan janúar, febrúar, mars, apríl, 
ágúst og nóvember. Á fundunum er fjallað um ýmsar 
hliðar sauðfjárbúskapar og reynt að fara vel yfir  
og ræða það sem mestu máli skiptir til að ná góðum 
árangri í þessari búgrein. Nánari lýsingu á starfi 
Sauðfjárskólans má skoða á heimasíðu RML. 

Starf Sauðfjárskólans hefur verið héraðabundið  
til þessa en þar sem nú er búið að starfrækja hann 
einu sinni í öllum landshlutum er ætlunin að bjóða 
bændum hvar sem þeir búa á landinu að skrá sig  
í næstu fundaröð. Fyrstu dagana í nóvember verður 
ákveðið hversu víða verður grundvöllur til að fara af 
stað með Sauðfjárskólann og haft samband við alla 
sem hafa skráð sig. Þeir sem hafa áhuga á að taka 
þátt eru hér með hvattir til að skrá þátttöku sína á 
heimasíðu RML eða með því að hringja í 516-5000 
fyrir 25. október 2015.

MIKILVÆGI  
HEYEFNAGREININGA
Gróffóður getur verið mjög mismunandi að gæðum 
og fer það meðal annars eftir því hvar það er ræktað, 
hvaða tegundir eru notaðar, sláttutíma og fleira.  
Til að gera sér grein fyrir næringargildi fóðursins er 
nauðsynlegt að láta efnagreina það. Í framhaldi af 
því getum við þá áttað okkur á hvort og þá hvaða 
viðbótarfóður er heppilegt að gefa með hverju sinni  
og stilla fóðrunina af á mismunandi tímabilum.

Þegar ákveðið hefur verið að taka heysýni eru tveir 
möguleikar í stöðunni, það er að taka hirðingasýni  
en þau þarf að taka þegar fóðrið er hirt af velli.  
Hinn möguleikeikinn er að taka verkað sýni.  
Verkuðu sýnin hafa þann kost að geta sagt okkur 
hvernig fóðrið er einmitt þegar það er gefið.  
Sýnin eru þá tekin þegar jafnvægi hefur náðst  
í verkun eða 4-6 vikum eftir að það var hirt af velli.  
Það er sérstaklega mikilvægt að taka verkuð sýni 
þegar unnið er með vothey eða votverkaðar rúllur/
bagga því þá er meiri hætta á að eitthvað fari  
úrskeiðis í verkuninni og við getum þá komið auga  
á það með efnagreiningum. En verkuð sýni henta  
líka mjög vel á þurrt og þurrlegt fóður, sérstaklega  
ef ekki voru tekin hirðingasýni.

Ráðunautar RML koma og taka verkuð sýni hjá 
bændum sem þess óska, mögulegt er að panta hey-
sýnatöku á heimasíðu RML eða með því að hringja. 
Ráðunautur getur einnig leiðbeint bændum um fjölda 
sýna, úr hvaða hluta fóðursins best sé að taka sýni  
og hvernig sýnin eru samsett. Upplýsingar sem gott  
er að hafa fyrir ráðunaut eru þá sláttutími mismunandi 
spilda og ræktun, þ.e. eru nýræktir, grænfóður o.s.f.v.

Einnig geta ráðunautar gefið upplýsingar um þá 
möguleika sem eru í efnagreiningum fyrir bændur,  
bæði verð og hvað sé heppilegt að fá greint hverju 
sinni. Þegar niðurstöður efnagreininga koma til  
bónda getur ráðunautur hjálpað til við túlkun og  
farið yfir eiginleika fóðursins og hvernig það komi til 
með að nýtast. Kjósi bóndi frekari ráðgjöf varðandi 
fóðrun geta ráðunautar hjálpað til með því að setja 
upp áætlun um nýtingu fóðurforðans sem til er á 
mismunandi tímabilum innifóðrunar sem og að  
leiðbeina um viðbótarfóður sem heppilegt er að  
gefa hverju sinni út frá niðurstöðum efnagreininga  
á gróffóðrinu.

Kennsla í mati á lifandi lömbum – Sauðfjárskólinn 
Snæfellsnesi. Ljósmynd: © Eyþór Einarsson

Úr kennslustund hjá Gunnari Erni Guðmundssyni dýralækni – 
Sauðfjárskólinn Borgarfirði. Ljósmynd: © Árni B. Bragason



AUKNAR AFURÐIR 
SAUÐFJÁR  
- RÁÐGJAFARPAKKI 
Markmið: Að greina hvar helst séu sóknarfæri 
í því að bæta og auka afurðir búsins. Veita 
ráðgjöf um hugsanlegar úrbætur.  

Hvernig virkar þjónustan? Ráðunautur 
heimsækir bóndann og fer yfir þróun afurða  
og helstu þætti í búrekstrinum. Lokaafurð 
er skýrsla sem m.a. inniheldur ályktanir um 
sóknarfæri og leiðir til úrbóta.

Hvað er innifalið?

• Bóndinn er heimsóttur  
 (ca. 2 tímar + komugjald)

• Bóndinn fær skýrslu yfir þróun afurða  
 síðustu ár

• Farið er í gegnum gátlista/spurningalista  
 þar sem ræddir eru helstu þættir í  
 búrekstrinum

• Bóndinn fær skýrslu með ályktunum  
 um úrbætur (ca. 2 tímar)

 
 
Verð: 27.550 kr án vsk.

Umsjón: Árni B. Bragason, netfang: ab@rml.is. 
Sími 516-5000. www.rml.is. 

Þessari ráðgjöf er sinnt af ráðunautum í faghópi 
sauðfjárræktar og almennum ráðunautum.

UPPGJÖR OG FRÁGANGUR 
AFKVÆMARANNSÓKNA
Besti dómurinn á kynbótagildi veturgamalla  
hrúta með tilliti til skrokkgæða er afkvæmaprófun.

Þróunarsjóður sauðfjársamnings styrkir  
afkvæmarannsóknir sem standast eftir- 
farandi kröfur um 2.000 kr. á hvern  
veturgamlan hrút:

• Í afkvæmarannsókn skulu að lágmarki 
 vera 5 veturgamlir hrútar

• Heimilt er að hafa eldri hrúta með  
 í uppgjörinu

• Hrútarnir hafi verið notaðir  
 á sambærilega ærhópa

• Afkvæmahópurinn skal að lágmarki  
 standa saman af  8 ómmældum og  
 stiguðum lömbum og 15 afkvæmum  
 með kjötmatsupplýsingar

• Fjárvísnotendur gangi frá uppgjöri  
 í Fjárvís.is og sendi tilkynningu á  
 netfangið ee@rml.is fyrir 30. október.

Niðurstöður fyrir búið er settar fram á myndrænan hátt.  
Hægt er að bera „mitt bú“ saman við þann hluta búa sem 
skila mestum afurðum í krónum talið.
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Líflambaval – Æskilegt er að vigta öll 
lömb þegar þau heimtast að hausti. Velja 
ásetningslömbin sem fyrst, ekki geyma það 
þar til að lokinni bötun. Nota allar tiltækar 
upplýsingar úr skýrsluhaldinu til að forvelja  
þann hóp sem skal mæla og stiga.

Ærnar – Fara yfir ærnar, meta holdafar þeirra/
vigta, skoða júgur og merkja við þær sem 
vantar á heimtur. Huga sérstaklega að meðferð 
veturgömlu ánna og áa sem fóstrað hafa fleiri en 
tvö lömb. Ef þörf er á sérstöku fengieldi skal ekki 
byrja það seinna en tveim vikum fyrir fengitíð.

Skráning dóma – Ef lambadómar eru 
ekki skráðir í Fjárvís.is innan viku tíma frá því 
skoðun var framkvæmd er litið svo á að óskað 
sé eftir því að starfsmenn RML annist innsláttinn 
samkvæmt gjaldskrá.

Afkvæmarannsóknir – Munið að ganga 
frá afkvæmarannsókninni í Fjárvís.is og 
senda tilkynningu á ee@rml.is fyrir 30. október.

Muna að taka heysýni – Hægt er að 
panta heysýnatöku í gegnum heimasíðu RML, 
www.rml.is.

Panta ásetningsmerkin – Merkin eru pöntuð 
í gegnum www.bufe.is.

Garnaveikibólusetning – Muna að hafa 
samband við dýralækni og panta bólusetingu 
þar sem það á við.

Skrá sæðingar í Fjárvís.is 

Skila haustbók – Síðasti skiladagur fjárbóka 
er 31. desember hjá þeim sem eru þátttakendur  
í gæðastýrðri sauðfjárframleiðslu.

GÁTLISTI FYRIR 
HAUSTSTÖRFIN
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