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Yfirlit

• Viðfangsefnin:

• Vinnubrögð breskra sauðfjárbænda
– Beitiland

• Beitarstjórnun
• Lífvirkar beitarplöntur

– Fóðrun
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– Fóðrun
• Gefa torleyst prótein á síðari hluta meðgöngu

– Erfðaáhrif
• Ónæmi
• Þol

– Er hægt að beita hliðstæðum aðferðum í sauðfjárbúskap á Íslandi?



• Ormasýkingar draga úr vexti og afurðum
– Lystarleysi dregur úr áti og vaxtarhraða
– Skemmdir á meltingarfærum hamla upptöku næringarefna og valda skitu
– Skert framboð próteina í efnaskiptum dregur úr vöðvavexti og 

skrokkgæðum
– Upptaka steinefna er ófullkomin sem truflar beinavöxt og eykur áhrif

skorts á snefilefnum

Ormasýkingar hamla vexti

No challenge
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skorts á snefilefnum

• Minna af næringarefnum
nýtist til vaxtar
– Myndin sýnir þunga lamba við

mismunandi smitálag
– Blátt: engin sýking

– Rautt: ormalyf á 3ja vikna fresti 0 2 4 6 8 10 12 14

weeks
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No challenge

3000 larvae/day

5000 larvae/day

5000 larvae/day

Drenched every 3 weeks !

(Coop et al., 1982)

1000 larvae/day



• Ormalirfur sem hafa lifað af veturinn
• Tapað ónæmi ánna

– Aðaluppspretta sýkinga á vorin

• Nýsýkt lömb sem dreifa smiti áfram
– Aðalorsök sýkinga seinni hluta árs

Uppruni ormasýkinga í lömbum
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Ewes

Lambs

General seasonal pattern of faecal egg counts

Myndin sýnir dæmigerða 
þróun í fjölda
ormaeggja í ám og 
lömbum yfir árið



Lífsferill iðraorma

Ormaegg í saur

Þriðja stigs lirfur (L3) 
á grasi étnar af 
kindum á beit

Lirfur sem verða að 
fullþroska ormum í 
meltingarvegi 

Ormar þroskast í hýsli

Ormar utan hýsils
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Fyrsta stigs lirfur (L1) í saur

Þriðja stigs lirfur (L3) 
í dvala yfir veturinn

Annars stigs lirfur (L2) í saur



Sustainable Control of Parasites in Sheep
Sjálfbærar varnir gegn sníkjudýrum í sauðfé

• Áætlun í gangi í Bretlandi – helstu atriði:
– Setja upp áætlun um varnir með dýralækni búsins
– Halda aðkeyptu fé í sóttkví áður en því er sleppt í 

hjörðina
– Prófa fyrir ónæmi gegn ormalyfjum á búinu

66

– Prófa fyrir ónæmi gegn ormalyfjum á búinu
– Nota ormalyf þegar þau nýtast best
– Ormalyfsgjöf eingöngu þegar nauðsyn krefur – meta með

talningu ormaeggja
– Velja ormalyf sem virka
– Viðhalda næmum ormastofnum á búinu
– Draga úr nauðsyn ormalyfja eftir föngum



Þróun ónæmra orma

Tíðar 
ormalyfsgjafir í 

(of) litlum 
skömmtum

Næmir ormar
Ónæmir ormar
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Ónæmir ormar eru 
ævinlega til staðar í 
lágri tíðni.  Veldur 
ekki vandræðum í 
“eðlilegum” stofnum

Ormar með ónæmi 
gegn ormalyfi sem 
gefið er, lifa áfram eftir 
lyfjagjöf og fjölgar 
mjög hratt



Einangraðir ormastofnar/hópar

Óvarðir ormar Einangraðir ormar
Ormar í gripum sem fá ormalyf 
eru óvarðir en ormar í grasi og í 
skepnum sem ekki fá ormalyf 
eru einangraðir frá lyfjum.  
Seinni hópurinn er 100 til 10.000 
sinnum stærri.  Stærðarhlutföll 
hópanna ákvarða líkur á þróun 
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Efri hluti hvorrar súlu sýnir næma 
orma, neðri hlutinn ónæma

hópanna ákvarða líkur á þróun 
ónæmra stofna.  Ónæmi 
fyrirfinnst í báðum hópum en 
ormalyfsgjöf fjarlægir eingöngu 
næma orma sem eru óvarðir 
(blái hlutinn á súlunni vinstra 
megin).



Einangraðir ormar

• Nauðsynlegt er að halda uppi hópum einangraðra orma (Refugia) 
til að hægja á þróun ónæmra stofna

• Lítið er af einangruðum ormum á vorin/ eftir innistöðu
• Hefðbundið vinnulag að gefa ormalyf og flytja féð á hreint land á 

eftir leiðir til hraðrar fjölgunar ónæmra orma
• Ormar sem lifa af (ónæmir) smita hagann með ónæmum eggjum
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• Ormar sem lifa af (ónæmir) smita hagann með ónæmum eggjum
• Lítið smit er hagstætt í byrjun en smitálag af ónæmum ormum

byggist upp þegar á líður og leiðir til allsherjar ónæmis eftir
nokkur ár

• Tvenns konar aðgerðir sem geta dugað –
– Sleppa ormalyfsgjöf fyrir um 10% fjárins til að halda uppi fjölda næmra orma

sem mótvægi við fjölgun ónæmra stofna
– Fresta flutningi á hreint land eftir ormalyfsgjöf. Leyfa “létt” endursmit áður en 

féð fer á beit með litlu eða engu ormasmiti



Stöðug sauðfjárbeit

• Stöðug sauðfjárbeit getur leitt til vandamála:

– Mikið álag af ormalirfum í grasi sem lömb á beitinni
innbyrða

– Treyst um of á ormalyfsgjafir sem stuðlar að þróun
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– Treyst um of á ormalyfsgjafir sem stuðlar að þróun
ónæmra orma

– Forvarnir og beitarstjórnun eru nauðsynlegar á öllum
hreinum sauðfjárbúum þar sem fé er beitt á sama land 
árum saman



Mikil hætta á ormasýkingum

Árstími Mikil áhætta

Vor -Sauðfjárbeit (lambfé) árið áður

-mikil hætta á flækjuormasmiti (Nematodirus) ef lambfé va r
beitt á landið vorið áður

-Geitum beitt á landið árið áður
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-Geitum beitt á landið árið áður

- Líflömbum beitt á landið haustið áður

Sumar -Lambfé beitt á landið um vorið

Haust -Sauðfjárbeit, ær og lömb allt frá vori



Nokkur hætta á ormasýkingum

Árstíð Meðaláhætta

Vor -Eingöngu geldfé beitt árið áður

- Lambfé beitt vorið áður en friðað á eftir, slegið og ekki beitt
um haustið (þó veruleg hætta á þráðormum)
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Sumar -Eingöngu geldfé beitt um vorið

- Nautgripabeit eða heyskapur fyrri hluta sumars

Haust -Nautgripabeit frá miðju sumri

-Beitt heilbrigðum fullorðnum ám eftir að lömb voru tekin
undan.



Lítil hætta á ormasýkingum

Árstíð Lítil áhætta

Spring -nýrækt, gras eða grænfóður
- nautgripabeit eða heyskapur árið áður (engin sauðfjárbeit )

Summer -Nautgripabeit eða heyskapur fyrri hluta sumars (ekki
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Summer -Nautgripabeit eða heyskapur fyrri hluta sumars (ekki
sauðfjárbeit)

-Einærar beitarjurtir

Autumn -Nautgripabeit eða heyskapur fyrri hluta sumars (ek ki
sauðfjárbeit)

-Einærar beitarjurtir



Er skiptibeit svarið?

• Valkostur sem hluti af víðtækari áætlun
• Kostir:

– Mikill grasvöxtur og góð nýting
– Hátt fóðurgildi beitarinnar – gott næringarástand og heilsufar
– Taka fé úr beitarhólfum áður en grasið er bitið alveg niður
– Friðun í lengri tíma (þegar grasvöxtur er hægur ) er kostur
– Ekki hætta á endursmiti innan sama beitartímabils
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– Ekki hætta á endursmiti innan sama beitartímabils

• EN............
– Kostar peninga og tíma
– Mikill þéttleiki á beit í afmörkuðum hólfum
– Lífsferill orma getur farið saman við tíma milli beitartímabila
– Tíður flutningur veldur óróleika hjá lambám
– Aukin hætta á að lömb villist undan í stórum hópum



Beitarskipulag, uppskera og nýting

Kerfi Uppskera
(t DM/ha)

Nýting
(%)

Uppskera
sem nýtist
(t DM/ha)

Hlutfallsleg
aukning

Stöðug beit 8.5 50 4.3

Skiptibeit 10.2 65 6.6 56%
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Skammtíma
beitarhólf*

10.2 80 8.2 92%

“The lowest cost of feeding our animals is by the method of 
grazing , using the grass at its highest feed value and when 

most of the grass is utilised”

*Hólfið þéttbeitt og hreinsað upp á 1-2 dögum



Hvenær á að beita? (fjölært rýgresi)
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Mat á grasþekju

1500 kgDM/ha
4-5 cm

2000 kgDM/ha
6-8 cm
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2500 kgDM/ha
8-12 cm

3000 kgDM/ha
>12 cm



Skipulagning skiptibeitar í upphafi

• Hólfaskipta beitinni þegar lömbin eru orðin 3ja vikna og færa
hóp yfir í næsta hólf

• Sameina smærri hópa – stærri hópar fara á milli hólfa – fluttir á 
3-4 daga fresti

• Stærð hópa fer eftir aðstæðum
• Stýra beitarþunga með stærð hópa eða stærð hólfa – þarf að
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• Stýra beitarþunga með stærð hópa eða stærð hólfa – þarf að
vera mikill beitarþungi

• Fylgjast með grasvexti, byrja við 10 cm svarðarhæð og taka féð
úr hólfinu við 5-6 cm hæð.

• Viðhalda háum meltanleika
– Ærnar mjólka betur og lömbin vaxa

• Friða hólf sem ekki þarf að nota
• SKIPULAG – HÓLFASKIPTING - RAFGIRÐINGAR



Verkfæri
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10 10 cmscms

202020



212121

6 6 cmscms



250 tvílembur á beit á 1 ha í 2 daga

2222



Þurrefnisát -% af lífþunga áa

• Ær á miðri meðgöngu 1.5% (70 kg = 1.05kg DM)

• Seint á meðgöngu 2% (70 kg = 1.4kg DM)

• Mið- og síðmjólkurskeið 3 to 4% (70 kg = 2.1 to 2.8 kg DM)
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• Fyrri hluti mjólkurskeiðs 2.5% (70 kg = 1.75kg DM)

• Á fengitíma 3% (70 kg = 2.1kg DM)

• Lömb í vexti 4% 



Orkuþarfir (MJ af breytiorku á dag) mjólkandi
áa (Feed Planning Guide – NZ)

Einlembur Tvílembur

Vika 1 3 6 9 1 3 6 9

60 kg 26 30 26 22 30 34 30 24

65 kg 27 31 27 23 31 35 31 25

70 kg 28 32 28 24 32 36 32 26
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Lömb á 
beit

3 5 9 2 4 8

Ef beit er er ófullnægjandi til að fullnægja orkuþörfum 
er nauðsynlegt að bæta hana upp með viðbótarfóðri ef 
ærnar eiga að halda holdum



Vinnulag og meðferð við fráfærur

• Taka má lömbin undan þegar þau eru farin að taka til sín meiri næringu
af beitinni en þau fá úr mjólkinni.  Meta aðstæður fremur en að miða við
fasta dagsetningu.

• Færa lömb í hreint hólf eftir ormalyfsgjöf (sleppa 10% við ormalyfsgjöf) 
eða gefa öllum ormalyf og hafa lömbin áfram í sama hólfi í 4-7 daga en 
færa þau síðan

• Lömbin verða rólegri ef þau fá að vera áfram í sama hólfi eftir ærnar eru
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• Lömbin verða rólegri ef þau fá að vera áfram í sama hólfi eftir ærnar eru
teknar úr hólfinu.  Grasspretta eykst og beitin verður betri

• Látið fullorðnar ær hreinsa upp hólfið eftir að lömbin hafa verið færð. 
Það örvar endurvöxt og dregur úr ormasmiti fyrir næstu umferð af 
lambabeit

• Færið lömbin á hreint land – grænfóður eða nýrækt
• Gefið lömbum ormalyf út frá ormaeggjatalningu – eingöngu þeim sem á 

þurfa að halda



Þarfir lamba í bötun fyrir “uppskeru” (herbage)

Að bata 30 kg lamb upp í 40 kg
Vöxtur
g/dag

Dagar í bötun Á dag (kg) Samtals (kg)

100 100 1.0 100

200 50 1.4 70

300 33 1.7 56

2626

Vöxtur
g/dag

Tegundir Hæð svarðar Sníkjudýra-
staða

100 Gras eingöngu 4-6 cm Smituð og 
ormalyf

200 30% smári (DM) 4 cm Ósmituð

300 30% smári (DM) 6 cm Ósmituð



Önnur beitarkerfi í Bretlandi

• Lömb á betri beit á undan ánum
– Lömb fá aðgang að betri beit á undan ánum (skríða undir girðingu)
– Aukinn vöxtur lamba fyrir fráfærur og getur dregið úr lirfuáti

• Hrein beitarhólf
– Aðskilja beitarhólf /- svæði fyrir sauðfé og nautgripi -skipta milli ára
– Nota kerfi sem innifelur heyuppskeru og nýræktun
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– Nota kerfi sem innifelur heyuppskeru og nýræktun
– Sparar ormalyf og tíma
– Ósmituð lömb vaxa hraðar en þau sem fá ormalyf
– Gæta þess að ónæmir ormar nái ekki að smita hreinar grasspildur

• Blönduð beit, sauðfé og nautgripir
– Beita sauðfé og nautgripum saman
– Ólík beitarhegðun sem bæta hvor aðra upp
– Ekki sömu ormategundir sem herja á fé og nautgripi – minna smit



Lífvirkar plöntur
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Græðisúra (plantain)             Kaffifífill (chicory )



Kaffifífill dregur úr ormasýkingu í lömbum

2929



Beit ormasmitaðra lamba á kaffifífil skilar
auknum vexti
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Fóðrun áa - prótein

Örveruprótein fullnægir
yfirleitt próteinþörfum áa Próteinþarfir aukast

verulega á seinni hluta
meðgöngu.  
Þarf að bæta við torleystu
próteini til að fullnægja
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próteini til að fullnægja
þörfum.  
Stuðlar að bættri
mótstöðu gegn
ormasýkingum.



• Kynbótaáhrif
– Þyngri og hraðvaxta lömb
– Lambafeður af þungum kjötkynjum
– Stærri ær

• Þarfir ánna fyrir uppsogað prótein hafa aukist

DiscussionHvers vegna torleyst prótein?
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• Þarfir ánna fyrir uppsogað prótein hafa aukist
– Örveruprótein nær ekki að uppfylla þarfir
– Meiri áhersla á torleyst prótein en heildarprótein/uppsogað prótein

• EBLEX verkefni um fóðrun áa
– Ávinningur af fóðrun með torleystu próteini



Marglembur eru í áhættu ef torleyst prótein skortir

• Hætta á skorti:
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• Hætta á skorti:
• Hjá smávöxnum ám (minna prótein af taka af)
• Holdrýrum ám – holdastig 2,5 eða lægra
• Hjá ám sem hafa smitast af vinstrarormum sem trufla

upptöku næringarefna eða hafa verið á fóðri með lágu
próteininnihaldi, t.d. innifóðrun á heyi með lágu próteini, 
eða beit á fallinn úthaga

• Þegar ám er haldið undir hrúta af þungum kynjum t.d.
Suffolk, Texe,l Charolais, Hampshire

• Hjá fengnum gemlingum sem eru enn að vaxa.



Afleiðingar próteinskorts

• Ærnar þurfa að nýta prótein af eigin forða sem er töluverður. Um 20% af 
vöðvum er aðgengilegt og einnig nýtist prótein úr öðrum vefjum.

• Þegar prótein skortir setja ærnar eigið viðhald og fósturþroska í forgang
sem kemur niður á ónæmiskerfinu og sjúkdómavörnum og kemur fram
sem aukinn fjöldi ormaeggja sem ærnar skila frá sér.
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sem aukinn fjöldi ormaeggja sem ærnar skila frá sér.

• Alvarlega undirfóðraðar ær mjólka illa eða jafnvel ekki, broddmjólkin er
lítil og léleg að gæðum.  Myndun broddmjólkur getur seinkað, lömbin
fæðast lítil og veikburða og ærnar sinna lömbunum ekki sem skyldi.



Fóðrun sem dregur úr ormasýkingum

• Ónæmi ánna hrapar í kringum burð
– Stór þáttur í sýkingu lamba sem sýkjast oft af 

mæðrum sínum
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• Fóðrun ánna með tilliti til próteinþarfa skiptir
sköpum um hversu alvarlegar ormasýkingar
verða.



Kostir sojamjöls

• Gefa ám 200 g sojamjöl á dag (100 g/lamb/dag) 
síðustu 3 vikur fyrir burð:
– Sojamjöl er orkuríkt – eykur orkuinnihald fóðursins
– Dregur úr ormasmiti á beit
– Lömbin fæðast með meiri ull – betri einangrun
– Magn og gæði broddmjólkur
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– Magn og gæði broddmjólkur
– Kraftmeiri lömb við burð
– Betri vöxtur lamba frá upphafi
– Ærnar mjólka betur – hærri hámarksnyt

• Gefa 200 g sojamjöl í staðinn fyrir 200 g af kjarnfóðri ef ærnar eru hraustar eða
bæta því við annað kjarnfóður ef ærnar eru rýrar.



Vothey + sojamjöl (Keady & Hanrahan 2009) 

Vothey ME 11.5 11.5

Kjarnfóður (kg/kind síðustu 4 vikur meðgöngu) 5 (soja) 20(kjarnf)

Kostnaður @ £350/t soja & £225/t for kjarnf.
(gengi: 1 pund = 200 iskr)

£1.75/kind
(mins req)

£4.50/kind

Þyngd ánna eftir burð (kg) 70.4 73.6
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Þyngd ánna eftir burð (kg) 70.4 73.6

Fæðingarþungi lamba (kg) 4.9 5.1

Þungi lamba við fráfærur (kg) 34.0 34.7

Votheyið þarf að vera gott (>11 MJ ME; 0,85 FEm/kg þe), saxað, 
frjálst aðgengi, moð hreinsað reglulega, nægt rými fyrir ærnar. 
Vothey af þessum gæðum getur fullnægt orkuþörfum en 
nauðsynlegt er að bæta við torleystu próteini síðustu 3-4 vikur
meðgöngu.  Ef votheyið er orkuminna (10,5 MJ ME) þarf
viðbótarorkufóður (kornfóður) með próteinfóðrinu.



Próteingjöf fyrir mjólkandi ær
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• Færri ormar, færri ormaegg í saur og meiri mjólk
• Áhrif koma fljótt í ljós
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Úrval fyrir ónæmi/þoli gegn ormasmiti

• Ónæmi gegn ormasmiti
– Hæfni hýsils til að hafa stjórn á sníkjudýrum
– Valið eftir sem minnstum fjölda ormaeggja í saur
– Reiknað kynbótamat í sumum fjárkynjum í Bretlandi
– Ær sem skila fáum ormaeggjum draga úr smiti á beit
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– Ær sem skila fáum ormaeggjum draga úr smiti á beit
– DNA próf á munnvatni er í þróun

• Þol gegn ormasmiti
– Afurðasemi undir smitálagi
– Kindur sem þrífast vel þrátt fyrir mikið ormasmit (mikið af 

ormaeggjum í saur)



Aðgerðir sem henta á Íslandi

• Núverandi staða (kostir og gallar )
– Löng innifóðrun – lítið af ormum í einangrun
– Ærnar fóðraðar með torleystu próteini – fiskimjöl/sojamjöl
– Ánum gefið Ivermectin ormalyf eftir burð /þegar þær fara út?
– Stöðug beit lambáa á sama land (tún) þar til seint í júní
– Fé í sumarhögum (afrétt) frá júlí fram í september
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– Heyskapur á eigin búi

– Féð kemur heim í september
• Lömbum beitt á ræktað land (há/rýgresi/fóðurkál)
• Ærnar ganga á úthaga á haustin

- Ónæmir ormar fyrir BZ, notkun Ivermectin



Nokkrir valkostir – lambfé á vorin

• Fóðra áfram með torleystu próteini eftir burð á beit til að styrkja
ónæmi ánna (0,4 kg af 40% bygg/30% soja/30% fiskimjöl fyrir
tvílembur

• Undanskilja 10% ánna við ormalyfsgjöf að vori – velja ær í góðu
standi.

• Forðast langvirk ormalyf að vori
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• Forðast langvirk ormalyf að vori

• Prófa skiptibeit á hluta túnanna og friða þær spildur síðan árið
eftir og slá snemma – e.t.v. tvisvar.

• Skipta þessu svæði út árlega þannig að alltaf sé hluti túnanna
friðaður fyrir vorbeit og því ósmitaður vorið eftir.



Valkostir – lömb síðsumars /að hausti

• Ef ætlunin er að gefa ormalyf þegar lömb koma af fjalli
– Notið ormaeggjatalningu til að meta þörf
– Undanskiljið 10% lambanna – velja hraust lömb

• Batið lömb á grænfóðri (einært) eins og þegar er gert
• Lífvirkar plöntur eru ekki vetrarþolnar en gætu nýst í skamman tíma
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• Beitið haustlömbum á nýræktir og notið þær spildur eingöngu til
heyskapar árið eftir (má láta fullorðnar ær hreinsa upp)

• Skiptibeita lömbum á hána – láta bíta niður í 6 cm og nota síðan
fullorðnar ær til að “ormahreinsa” og bíta niður í 3-4 cm.  Má beita
lömbum aftur í næstu umferð

• Ef hægt er að setja eingöngu fullorðnar ær á einhverjar háarspildur eru
þær hentugri en aðrar fyrir beit vorið eftir.



Tillaga að 6-8 ára skiptibeitar/-ræktunarkerfi

Ár 1

Grænfóður

Beit lamba að hausti

Ár  2

Endursáning að vori (gras)

Beit lamba að hausti
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Ár 3, 5, 7 etc

Heyskapur – tvíslegið
Eða:
Slegið einu sinni – fullorðnum ám beitt á 
hána að hausti

Ár 4, 6, 8 etc

Ær og lömb að vori

Heyskapur

Lömbum beitt á há að hausti, fullorðnar
ær á eftir



Samantekt

• Ólík framleiðslukerfi og ólíkt veðurfar

• Mörg sömu lögmál gilda þrátt fyrir mismun

• Mikilvægt að skoða ferlið vel áður en alvarleg vandamál koma
upp

• SCOPS áætlunin sem þróuð er í Bretlandi er mjög gagnleg
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• SCOPS áætlunin sem þróuð er í Bretlandi er mjög gagnleg

• Sumir bændur eru mótfallnir breytingum þar sem SCOPS 
leiðbeiningar ganga þvert á fyrri hefðir / ráðgjöf og stangast
jafnvel á við innsæi fólks

• Markviss nýting graslendis og góð fóðrun eru lykilþættir í vörnum
gegn ormasýkingum í sauðfé



Thank you for Listening 
Rhidian Jones  SAC

Þýðing:  Emma Eyþórsdóttir og Jóhannes Sveinbjörnsson


