
Mjólkursamsalan ehf 

Speninn 
Mjólk í sérflokki 

11. ágúst 2014 
 

Átak MS um aukna fitu í mjólk  
 

Fituátak MS hófst með heimsóknum þann 

11. mars sl. Snorri Sigurðsson, ráðunautur, 

kom mjólkureftirlitinu til aðstoðar við að 

hrinda verkefninu af stað.  

Haft hefur verið samband við 180 bændur. 

Um 130 bændur hafa verið heimsóttir en 

50 hafa afþakkað heimsókn vegna 

áhugaleysis eða vegna þess að þeir höfðu 

sett af stað aðgerðir á eigin vegum eða 

höfðu ekki áhuga.  

Auk þeirra sem heimsóttir hafa verið á 

vegum MS voru 60 bændur heimsóttir af 

RML vegna fituátaks en a.m.k. á annað 

hundrað bú hafa farið í gegnum 

fóðurráðgjöf og ráðgjöf þessu tengt hjá 

RML.    

Það er einkum bændum sem hafa haft 

lágt fituinnihald í innlagðri mjólk og lága 

meðalnyt eftir árskú sem hefur verið boðin 

heimsókn, en einnig aðrir sem sjálfir hafa 

óskað eftir heimsókn. Heimsóknum hefur 

verið lokið með stuttri skýrslu og tillögum 

að úrbótum til að ná settum markmiðum 

og svo eftirfylgnisímhringingu 4-5 vikum 

eftir heimsókn. 

Í heimsóknunum hefur m.a. verið farið yfir 

verklag í tengslum við fóðurgjöf, bæði 

hvað varðar gróffóður og kjarnfóður.  

 

Mest áberandi var að: 

 Margir gáfu kjarnfóður of sjaldan 

(einu sinni til tvisvar á dag) og þ.a.l. of 

mikið magn kjarnfóðurs í einu.  

 Algengt að gefið sé of lítið magn 

kjarnfóðurs einkum þegar nyt á að 

vera sem mest.  

 Algengt að kjarnfóður sé  gefið of 

lengi á mjaltaskeiðinu.  

 Algengt að kjarnfóðurbásar séu 

vanstilltir. 

 Í sumum mjaltaþjónafjósum vantar 

sér kjarnfóðurbás. 

Það er ljóst að kvígur eru oft á tíðum of 

gamlar við fyrsta burð. Það er því inneign 

fyrir því að flýta fyrsta burði og þar með fá 

fleiri kvígur inn í mjólkurframleiðslu fyrr en 

ella. Það er mikilvægt að ala kvígurnar vel 

svo þær nái góðum þroska til að takast á 

við verkefnið. 

 Til umhugsunar! 

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

 

 Til umhugsunar! 

Það er góð regla að athuga hvort mælitæki og 
skammtarar virka rétt, t.d.: 

 Vigta skammta úr fóðurskömmturum. 

 Vigta sérstaklega ákveðið magn sem fer í 
gegnum mjólkurmæla. 

 Athuga hvort hitamælar mæli rétt með því 
að gera sömu  mælingu með sann-
prófuðum mælum og bera saman 
niðurstöður. 



Útgefandi: Mjólkursamsalan.  Ábyrgðarmaður og ritstjóri:  Jón K. Baldursson 

 

Í eftirfylgnisímtölunum hefur komið í ljós 

að í sumum tilvikum hafa bændur brugðist 

vel við og framkvæmt strax þær aðgerðir 

sem lagðar höfðu verið til. Hins vegar voru 

allt of margir sem gerðu ekki neitt.  

Val á kjarnfóðurtegund virðist skipta miklu 

máli til að hækka fituna í mjólkina. Í 

tengslum við val á kjarnfóðurtegund, 

virðist það vera feitur Robot frá 

Fóðurblöndunni og Fatbooster frá 

Landstólpa sem skera sig út og gefa mestu 

fituhækkun. Einkenni þessara blanda er að 

innihald sykurrófuhrats er mun meira en 

það sem er í öðrum kjarnfóðurblöndum. 

Flest fóðurfyritæki settu inn 8-10-12 % 

sykurrófuhrat, en í þeim blöndum sem 

skila mestum árangri er það um 20 %.  

Dr. Harald Volden, fóðurráðgjafi Tine í 

Noregi, sem kom hingað á vegum MS í 

vetur til fundahalds með mjólkureftirliti, 

ráðunautum og fóðurfyrirtækjum, lagði til 

að íblöndun sykurrófuhrats yrði í hlutfalli 

20-25 %.  

Vitað er um aðrar blöndur sem innihalda 

nálægt 20% sykurrófuhrat sem eru 

nýkomnar á markað og verður spennandi 

að sjá hvernig tekst til með að hækka 

mjólkurfitu á búum sem kjósa að nota 

þær. 

 

Mjólkurhúsið – minnisatriði ! 

Mjólkurhús þurfa að vera snyrtileg og hrein og 

er gott að hafa eftirfarandi atriði í huga 

varðandi umgengni í mjólkurhúsi: 

 Ekki geyma óviðkomandi hluti í  

mjólkurhúsinu, t.d. varahluti, verkfæri, 

óhrein vinnuföt og fleira sem ekki er 

æskilegt að geymt sé í matvælarými.  

 Ef sápubrúsar og fl. eru geymdir á gólfi 

kemur það í veg fyrir að auðvelt sé að þrífa 

og veldur uppsöfnun óhreininda.  Hafið því 

gólfið laust við alla lausa hluti og hengið þá 

upp. 

 Handlaugar verða að vera hreinar og mega 

ekki verða geymslustaður fyrir ýmislegt 

smálegt t.d. spenagúmmítappa. Alment 

aðgengi og aðstaða fyrir handþvott þarf að 

vera góð og ekkert má hamla eðlilegri tíðni 

handþvotta hjá þeim sem koma í 

mjólkurhúsið.  

 Haldið öllu rýminu hreinu og hafið fasta 

þrifarútínu á öllum flötum rýmisins þ.m.t. 

veggi og loft.  

 Halfið góða viðhaldsáætlun þar sem sett 

eru inn atriði sem viðhalda þarf jafnóðum 

og tímasetja hvenær því á að ljúka.  

Mikilvægt er að framfylgja áætluninni. 
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Hitastigssíritar í mjólkurtönkum 

 

Við kaup á nýjum mjólkurtönkum er 

áríðandi að hafa í huga að með þeim sé 

búnaður sem síritar hitastig í tanknum.   

 

Þetta er mikilvægt eftirlitskerfi í tönkunum 

sem varar við ef kælirof verður í þeim auk 

þess sem unnt er að fylgjast með að 

þvottahitastig sé rétt. 

 

Ábyrgir matvælaframleiðendur fylgjast 

með og skrá hitastig á kælingu framleiðslu 

sinnar ! 

 


