
Er hægt að ná fram blendingsþrótti
með blöndun á hyrndu og kollóttu fé?

Höfundar: 

Oddný Steina Valsdóttir, 

Emma Eyþórsdóttir 

og Jón Viðar Jónmundsson



Blendingsræktun

• Blendingsrækt er skilgreind sem pörun óskildra
– Oftast paraðar saman óskildar ræktunarlínur eða 
stofnar.

• Við slíka pörun koma gjarnan fram jákvæð áhrif í
fyrstu kynslóð. Þessi áhrif kallast 
blendingsþróttur

• Blendingsþróttur er metinn sem munur á
meðaltali blendingsafkvæma samanborið við 
sameiginlegt meðaltal foreldrahópa 



Íslenski fjárstofninn

• Íslenska sauðféð er almennt talið einn stofn 
– Hann skiptist þó í meginatriðum í tvær línur, hyrnda 
og kollótta 

• Munur er á ákveðnum eiginleikum hyrnda og 
kollótta fjárins
– Frjósemi á 1. vetri

– Fituflokkun

– Gerðarflokkun

– Kynbundinn þungamunur haustlamba



Íslenski fjárstofninn

• Óstaðfestur munur á kollóttu og hyrndu fé
– Fitusöfnun eftir skrokkhlutum

– Meðgöngulengd



Blendingsþróttur í íslensku fé?
• Skiptar skoðanir hafa verið meðal bænda 
hérlendis hvort hægt sé að ná fram 
blendingsþrótt með því að blanda saman 
hyrndu og kollóttu fé

• Nær engar rannsóknir til um þetta utan lítil 
rannsókn gerð á Hesti haustið 1966
– Blendingsþróttur ekki marktækur en 
vísbendingar um væg áhrif
• 0,35 kg meira kjöt eftir tvílembu með 
blendingslömb en hreinræktuð

• 0,44 kg meira kjöt eftir einlembu með 
blendingslamb



Skipulag tilraunar

• Tilraun var sett upp á 12 bæjum í kringum landið
– 6 hrútar á hverjum bæ (3 kollóttir og 3 hyrndir)

– 20 ær hjá hverjum hrút (10 kollóttar, 10 hyrndar)

• Samhliða blendingstilraun var gerð tilraun með 
notkun á djúpfrystu sæði. Sú athugun var felld 
að blendingsskipulaginu
– 6 sæðingahrútar notaðir á öllum bæjunum (3 hyrndir 
og 3 kollóttir)

– Hver sæðingarhrútur notaður á fjórar ær á hverju búi 
(2 hyrndar og 2 kollóttar)



Skipulag tilraunar

• Á þennan hátt komu fram fjórir 
lambahópar á hverju búi
– a hreinræktuð kollótt lömb  kxk

– b blendingar kollóttur hrútur x hyrnd ær kxh

– c hreinræktuð hyrnd lömb  hxh

– d blendingar hyrndur hrútur x kollótt ær hxk

. kollótt .hyrnt



Niðurstöður
• Eiginleikar sem voru skoðaðir

– Frjósemi, lífsþróttur, ómmælingar, lífþungi, 
fallþungi, gerðar-og fituflokkun

• Upplýsingar fengust frá 11 búum
– 1580 ær sem báru
– 480 ómmæld lömb þar af 370 með mælingu 
fyrir lögun

– 2700 lömb með þungaupplýsingar
– 2400 lömb með upplýsingar um flokkun



Sæðingar með djúpfrystu
• Árangur sæðinga með djúpfrystu sæði í þessari 
tilraun var arfaslakur

• Fangprósentan var mismunandi á milli bæja frá
13% og upp í 57%

• Ekki kom fram marktækur munur á fang% eða 
frjósemi á milli samanburðahópa

1,690,43496729d:hxk

1,570,41446928c:hxh

1,650,40436526b:kxh

1,600,45486630a:kxk

frjósemifang%afkvæmisæddarHéldu



Lífsþróttur og frjósemi –
Ómmælingar

• Ekki reyndist munur á lífsþrótt eða frjósemi á
milli hópa

• Ekki kom fram munur í lögun eða þykkt 
bakvöðva 

• Það kom fram marktækur munur á ómmælingum 
fyrir fitu á milli hópa. Sá munur er þó óverulegur

3,67d:hxk

3,44c:hxh

3,36b:kxh

3,40a:kxk

Ómfita



Fallþungi

17,07d:hxk

16,95c:hxh

17,52b:kxh

17,29a:kxk

Fallþungi, kgHópur

0,0004dcabHnefilsdalur

<0,0001cadbHolt

0,0053cdabHjarðarfell

0,0002cdabKrossholt

0,029cbdaGilsbakki

Hóparöðun á búum sem sýna 
marktækan mun í fallþunga

• Hópur b: kollóttur hr x 
hyrnd ær kemur 
þyngst út

• Hópur c: hreinræktað 
hyrnt og d: hyrndur hr
x kollótt ær koma 
lakast út í fallþunga

• Hópur a: Kollótt 
hreinræktað liggur 
þarna á milli



Gerð

• Hyrnt hreinræktað 
(hópur c) skilar 
hæstu gerð

• Hér virðast hyrndu 
hrútarnir vera að skila 
bestu gerðinni (hópar 
c og d)

• Blendingar þar sem 
kollóttur hrútur er 
notaður koma 
áberandi lélegast út

8,98d:hxk

9,08c:hxh

8,64b:kxh

8,84a:kxk

GerðareinkHópur

0,0493abdcHolt

0,0039badcBær II

0,0005badcHjarðarfell

0,0061badcKrossholt

Hóparöðun á búum sem sýna 
marktækan mun fyrir gerð



Fita

• Hér kemur fram 
mestur munur á
hreinræktuðu 
hópunum þar sem 
kollótt x kollótt gefur 
mögrustu föllin en 
hyrnt x hyrnt feitast

7,24d:hxk

7,47c:hxh

7,35b:kxh

7,11a:kxk

FitueinkunnHópur

0,0097bcdaHnefilsdalur

0,0002cdbaHolt

0,0017cdbaBær II

0,0242cdabHjarðarfell

Hóparöðun á búum sem sýna 
marktækan mun fyrir fitu    



Ályktun – þungi

• Ekki kom fram eiginlegur blendingsþróttur í
þunga sem borðleggjandi er að hafi mikla
hagnýta þýðingu í kjötframleiðslunni

• Það er þó athyglivert að sjá að hyrndar ær gefa
að jafnaði um ½ kg þyngra með kollóttum
hrútum en hyrndum (hópur b á móti c)
– Ef eingöngu eru skoðuð þau bú sem gefa marktækan
fallþungamun á milli hópa þá gefa hyrndar ær u.þ.b. 1 
kg þyngri lömb með kollóttum hrútum en hyrndum



Ályktun-flokkun
• Engar vísbendingar komu fram um 
blendingsþrótt fyrir þessa eiginleika

• Gerð: Þau lömb sem áttu hyrndan föður komu 
best út úr gerðarflokkuninni (hópar c og d) en 
hópur b (kollóttur hr x hyrnd ær) kom lakast út í
gerð

• Munur í gerð kom fyrst og fremst fram í
þungaleiðréttingu á milli hópa

• Fita: Munur á fituflokkun á milli hópa var þá leið 
að kollótta féð virtist hafa heldur hagstæðari 
fituflokkun en það hyrnda



Lokaorð

• Ekki kom fram eiginlegur blendingsþróttur fyrir 
þá eiginleika sem skoðaðir voru
– Þó koma fram einhver áhrif sem leiða til aukins þunga 
lamba undan hyrndum ám þegar notaður er kollóttur 
hrútur á þær

– Af hverju sambærileg áhrif koma ekki fram þegar 
hyrndur hrútur er notaður á kollóttar ær er ekki ljóst

• Hagnýt þýðing blendingsræktunar í íslensku fé
virðist því vera lítil
– Notkun kollótta hrúta á gemlinga er þó vissulega 
blendingsræktun sem hefur hagnýtt gildi m.t.t. 
vinnuhagræðingar og velferðar 



Lokaorð

• Hefur hagnýta þýðingu að halda hyrndu og 
kollóttu aðskildu í ræktuninni?

• Ekki opinber ræktunarstefna að halda þessum 
línum aðskildum

• Sömu ræktunarmarkmið fyrir kollótt og hyrnt fé

• Ef þessar ræktunarlínur deyja út er e.t.v. 
enn ríkari ástæða til að vera á varðbergi 
gagnvart skyldleikaræktun í stofninum til 
framtíðar litið



Landssamtök sauðfjárbænda sem  
styrktu þetta verkefni af þróunarfé

Þakkir


