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Sumarbeit er mikilvæg auðlind fyrir 

bændur. Hún gefur aðgang að ódýru fóðri 

og kýr á beit í grænum haga styrkja 

sannarlega ímynd kúabúskapar.   Til þess 

að sumarbeitin nýtist þarf hins vegar að 

skipuleggja hana vel og hún krefst 

ákveðinnar vinnu.  Þar skiptir mestu að 

þegar kúnum er sleppt út til beitar verði 

ekki snögg breyting á fóðrun og þá þarf að 

gæta þess að halda áfram kjarnfóðurgjöf 

með beitinni.  Annars er hætta á að 

framleiðslufallið verði meira en ella.  Við 

því megum við ekki um þessar mundir.   

Bóndinn stendur frammi fyrir því að meta: 

VAÐ er í boði fyrir kýrnar 

(tegundir, landrými, viðbótarfóður). 

VENÆR á að nýta það sem í boði 

er (uppskera, önnur verk). 

VERNIG nýtist það sem er til 

staðar (beitarskipulag, 

áburðargjöf). 

Aðstæðurnar eru mismunandi milli búa á 

þessum þáttum en gróflega má skipta 

beitartímanum upp í 3 flokka;  

 snemmsumars-/vorbeit  

 miðsumarsbeit og  

 haustbeit.   

Gott er að gefa kúnum góðan 

aðlögunartíma frá innistöðunni að beitinni 

og reyna að forðast snöggar 

fóðurbreytingar.  Nýting beitarinnar fylgir 

gjarnan uppskerunni framan af en dalar 

svo eftir því sem tíminn líður og grösin 

þroskast.  Grashæðin hefur áhrif á 

upptöku gripsins við beitina og segir til um 

hversu mikið gras gripurinn fær í hverjum 

bita.  Út frá niðurstöðum norskra 

beitartilrauna er þar mælt með að 

grashæð í hólfi þegar það er tekið í notkun 

nemi 10-12 cm og ekki æskilegt að hæðin 

fari upp fyrir 20 cm (grófara og 

stöngulríkara, lélegri gæði og minni 

lystugleiki).  Að vori er horft fram hjá 

slíkum viðmiðum enda aðlögunarfasi í 

gangi.   

Með því að bera á beitarhólf milli 

beitartímabila má að einhverju leyti fá 

fram blað- og næringarríkari vöxt hverju 

 Til umhugsunar! 

Í 156 tilfellum mældist líftala yfir 400 
þús á árinu 2013.  Í n 

 

 Til umhugsunar! 

Útlit er fyrir góða grassprettu víðast 
hvar  á landinu.  Mikilvægt er að reyna 
að slá grasið ÁÐUR en það sprettur úr 
sér! 
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sinni (bíða með beit í a.m.k. 14 daga eftir 

áburðargjöf) en kýrnar eru ekki of hrifnar 

af því að bíta aftur sama hólf, þó þá helst 

rýgresisstykkin. Miðsumarbeitin er við-

kvæmust og til að koma á móts við hana 

má slá mjög snemma stykki sem yrði þá í 

góðum endurvexti til beitar á þeim tíma 

og/eða sá sumaryrkjum grænfóðurs til að 

bjóða upp á t.d. sumarrýgresi og 

sumarrepju.  Hafa skal í huga að þau 

spretta hratt og spretta fljótt úr sér með 

tilheyrandi falli fóðurgildis.  Varast skal að 

hafa stykkið of stórt og ekki fara of 

nískulega með beitarupphafið, jafnvel spila 

á slátt og endurvöxt ef þurfa þykir því 

tíðarfarið gegnir lykilhlutverki hér.  

Vetraryrki grænfóðurs lengja beitartímann 

að hausti og auka gæði hans til muna. 

Nýtingarmöguleikar beitilandsins eru 

fjölbreyttir; randbeit, hólfabeit eða 

víðáttubeit.  Með góðri skipulagningu og 

að hugsa um allan beitartímann í samfellu 

má ná samfelldri, prótein- og orkuríkri beit 

allt tímabilið og spara kjarnfóðurgjöf.  Eitt 

þumalfingurviðmið er að af gæðabeit ætti 

kýrin að geta skilað um 20 kg mjólkur, 

auðvitað háð einstaklingnum líka.   

Að sjálfsögðu eiga kýrnar að fá hey með 

beitinni skilyrðislaust að vori og hausti, að 

lágmarki hálfan mánuð í sitt hvorn enda 

beitartímans.  Mildast er að hafa heygjöf 

með allan tímann en heygjöfin hlúir að 

vambarstarfseminni og mildar líka 

veðurfarssveiflur sem hafa áhrif á 

beitarvilja gripanna.   

Það má ekki gleyma því að kýrnar þurfa að 

drekka mikið og oft og mikilvægt að þær 

hafi aðgengi að góðu og hreinu 

drykkjarvatni, alltaf!  Eins að það sé ekki of 

langt fyrir þær að nálgast það - 

„tvennu“ þumalfingurviðmiðið 

er 200 metrar eða 20 mínútur.  

Steinefnablanda þarf líka að 

vera í boði, hafa hana 

magnesíumríka.  

Það skiptir máli að slóðin sem kýrnar fara 

um milli fjóss og beitar sé mjúk, slétt og 

ekki síst með gott frárennsli þannig að það 

vaðist sem minnst upp – uppvaðin 

drulluslóð getur haft verulega neikvæð 

áhrif á frumutöluna.  Kýrnar ganga gjarnan 

í röð og það þarf að gefa þeim tíma til að 

fara leiðina. Klaufirnar þurfa að vera í lagi 

þannig að þær beri sig sem eðlilegast um.  

Hegðan og athafnir kúnna geta gefið 

vísbendingar um eitt og annað sem þarf þá 

að líta eftir og lagfæra: 

 Kýr sem sýnir frávik í hegðun/sker sig úr 

hópnum er að reyna að „segja frá“ að 

eitthvað sé að. 

 Södd kýr er með góða vambarfylli. 

 Ef grópin bak við rifbeinin vinstra megin 

er áberandi (meira en handarbreidd) er 

vömbin ekki nógu vel fyllt  ekki næg 

beit / aðgengi vatns ábótavant. 

 Kýrnar standa mikið í hnapp  of lítið 

beitarframboð/óhagstætt veður  meira 

fóður í þær/fóðra inni. 

 Ánægð, södd og sæl kýr liggur gjarnan 

með hausinn fram, örlítið á ská, oft með 

annan fótinn teygðan fram. 

 


