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MS Speninn hefur göngu sína.  

Spenanum er ætlað að koma á framfæri fróðleik 
sem hjálpað getur kúabændum að auka tekjur með 
því að bæta gæði framleiðslu sinnar, nyt og 
frjósemi kúnna.  Miðlað verður reynslu bænda 
héðan að heiman og erlendis frá og fróðleik úr 
innlendum og erlendum greinum og rannsóknum 
sem talið er að geti nýst. Fyrst um sinn verður 
Speninn sendur út mánaðarlega. 

 

Framleiðendaþjónusta, mjólkureftirlit og 
rannsóknarstofa hjá MS   

Í júlí tók MS við framleiðendaþjónustu 
SAM/mjólkureftirliti og rannsóknarstofu SAM og 
heyrir það nú undir gæðasvið MS.  Þrír mjólkur-
eftirlitsmenn og þrír starfsmenn rannsóknarstofu 
fluttust því yfir til MS.   

 

 
NAFN NETFANG SÍMANÚMER 
 
Guðmundur Jónsson,  
rannsókn,  gudmundurj@ms.is,   569 2371 

Dóra Bjarnadóttir,  
rannsókn,  rm@ms.is,   569 2370 

Hans Egilsson,  
mjólkureftirlit,  hanse@ms.is,   861 4775 

Jarle Reiersen, dýralæknir  
og verkefnisstjóri, jarle@ms.is,  569 2218,  854 6006 
 
Jón K. Baldursson, gæða-  
og umhverfisstjóri, jonkb@ms.is,  569 2220,  864 8612 
 
Sigríður Bjarnadóttir,  
mjólkureftirlit,  sigridurb@ms.is,  460 9620,  892 0397 

Reynir Þórisson,  
mjólkureftirlit,  reynirth@ms.is,   861 4772 

Þráinn Gústafsson,  
rannsókn,  rm@ms.is,   569 2370 

Rannsóknarstofa rm@ms.is  569 2370 

 

Starfsemi rannsóknarstofunnar er áfram með sama 
hætti og áður þ.e. mælingar á mjólkurtanksýnum 
og kýrsýnum frá mjólkurframleiðendum.   

Mjólkureftirlit tekur nú á fleiri þáttum og er nú 
einnig horft til þess að stuðla að bættum aðbúnaði 
í fjósum og bættu júgurheilbrigði.  Til þess að 
styrkja þær áherslur hefur dýralæknir bæst í 
hópinn frá 1. október.  Lista yfir starfsmenn 
mjókureftirlits og rannsóknarstofu má sjá í tölflu 
hér til hliðar.  Nánari upplýsingar um starfsemina 
er hægt að nálgast hjá Jóni K. Baldurssyni, 
gæðastjóra MS. 

 

Nýtum tækifærin til að auka framleiðslu 

Mikil söluaukning mjólkurvara hefur orðið til þess 
að þörf fyrir mjólk hefur aukist umtalsvert upp á 
síðkastið og útlit er fyrir að svo verði áfram.  Allir 
þurfa að taka höndum saman til að auka 
mjólkurframleiðsluna eins og kostur er.  Liður í því 
er að stuðla að bættu júgurheilbrigði, betri frjósemi 
og minni kálfadauða.   

Bætt júgurheilbrigði er yfirskrift átaks á vegum 

MS þar sem Jarle Reiersen dýralæknir er í 
lykilhlutverki ásamt mjólkureftirlitsmönnum.  Bæði 
rannsóknir og reynsla hafa sýnt að bætt 
júgurheilbrigði eykur nyt auk þess sem minni mjólk 

 Til umhugsunar! 

Þeir sem eiga kvígur, sem orðnar eru 13 
mánaða og eldri og hafa verið vel aldar, ættu 
ekki að láta dragast að taka þær inn og láta 
sæða.  Þær komast þá því fyrr í framleiðslu. 
Eins og fram kemur í grein hér í Spenanum 
koma kvígur hér of seint í burð og það hefur 
þróast til verri vegar síðustu ár. 
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fer til spillis ef ekki þarf að henda henni vegna 
vandamála með háa frumutölu.  Þeim búum sem 
hafa háa frumutölu að staðaldri er boðið að fá 
úttekt og ráðleggingar varðandi þá þætti sem áhrif 
geta haft á júgurbólgu.  Þá fara dýralæknir og 
mjólkureftirlitsmaður í heimsókn og fara yfir 
aðbúnað, mjólkurtækni og aðstöðu viðkomandi 
framleiðanda og skila af sér tillögum að úrbótum.  
PCR greiningar á tanksýnum eru mikilvægur liður í 
þessari greiningu þar sem unnt er að lesa hvaða 
júgurbólgubakteríur eru til staðar í viðkomandi 
hjörð sem aftur gefur vísbendingar um hvað hægt 
er að gera.  Nokkrir tugir búa eru að fást við 
viðvarandi júgurbólgu. Frummat á stöðunni gefur 
eftirfarandi til kynna:  

 Oftast er um langvinna júgurbólgu að ræða.   

 Vantar kerfisbundna nálgun á vandamálið. 
o Velja réttan tíma til 

meðhöndlunar  
o Hafa skýra sýn á það hvaða kúm 

eigi að slátra og hvenær og hvaða 
kýr á að meðhöndla.  Oft getur 
borgað sig að meðhöndla kýr en 
alls ekki alltaf. 

o Raða í mjaltir þar sem því verður 
við komið, þ.e. æskilegt er að 
raða kúm í mjaltir eftir frumutölu 
þannig að þær sem eru með 
lægsta frumutölu fari fyrst.  
Þannig er komið í veg fyrir að 
heilbrigðar kýr smitist af hinum. 

o Hafa þrif fyrir mjaltir og 
sótthreinsun eftir mjaltir í lagi.  Ef 
spenar eru þrifnir fyrir og 
sótthreinsaðir vel eftir mjaltir 
minnka líkurnar umtalsvert á að 
þeir sýkist af öðrum kúm gegnum 
mjaltirnar. Þetta á helst í 
lausagöngufjósum þar sem erfitt 
er að raða í mjaltir. 

o Meðhöndla bráðajúgurbólgu 
strax. 

Markmið með júgurbólguátakinu er að aðstoða 
framleiðendur við að ná tökum á þessum þáttum 
og gefa þeim góð ráð.  

Afföll kvíga og frjósemi er áhyggjuefni.  Nálægt 

20% af ásettum kvígukálfum ná aldrei að verða 
mjólkurkýr, af ýmsum ástæðum.  Það getur verið 
vegna þess að þær hafa ekki haldið, eru ófrjóar eða 
hafa hreinlega verið sendar í sláturhús af öðrum 
ástæðum áður en þeim var haldið. 

 Skoða þarf nánar af hverju kvígur beiða 
ekki.   

 Æskilegur tími milli burða er 360 – 390 
dagar (12 – 13 mánuðir) en er oftast um 
400 dagar eða meira.  

 Algengt er að bændur eigi erfitt með að 
fylgjast með hvenær kýr beiði.  Auðveldast 
er að sjá beiðsli í básafjósi með 
mjaltagryfju þar sem kýrnar eru leystar 
fyrir mjaltir.  

 Ekki sæða fyrr en í fyrsta lagi 6 vikum eftir 
burð. Sæðing fyrr getur oftar en ekki 
valdið því að kýrnar halda ekki. 

Kálfadauði er stórt og viðvarandi vandamál hér á 

landi.  Dauðfæddir kálfar eru 13% skv. tölum úr 
skýrsluhaldi nautgriparæktarinnar.  Þetta er mun 
hærra hlutfall en í nágrannalöndum okkar og hafa 
ekki fundist neinar haldbærar skýringar í 
rannsóknum.  Það sem er ólíkt hér á landi er að 
afföll af kálfum eru afar lítil hér á landi eftir að  þeir 
koma í heiminn, á meðan að þau eru mun meiri 
erlendis.  Rannsaka þarf betur hverjar eru 
orsakirnar fyrir þessum mikla kálfadauða hér á 
landi.  Nokkrir þættir hafa þó verið til nefndir: 

 Passa upp á að fóður kúnna fyrir burð 
innihaldi nægilegt magn steinefna og/eða 
vítamína.  Í þessu samhengi hefur athygli 
sérstaklega beinst að hvort selenskortur í 
fóðri geti verið einhver orsakavaldur.  Því 
er æskilegt að passað sé upp á að fóður 
innihaldi nægt selen. 

 Bæta þarf uppeldisaðstæður bæði hjá 
nýfæddum og eldri kálfum, huga þarf að 
fóðrun þeirra og gæta sérstaklega að því 
að þeir fái brodd í hæfilegu magni eins 
fljótt og kostur er.  

 


