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Fyrirmyndarbú 
 

Fyrir áramótin gáfu Landssamband kúabænda (LK) 

og Samtök afurðastöðva í mjólkuriðnaði (SAM) út 

stefnumarkandi leiðbeiningar um góða 

búskaparhætti á kúabúum sem nefnist 

Fyrirmyndarbúið og var sent öllum mjólkur-

framleiðendum.   

 

 
 

Verið er að útbúa handbók á grunni stefnu 

Fyrirmyndarbúsins þar sem samanteknar verða 

þær kröfur og reglur sem fylgja þarf við framleiðslu 

mjólkur. 

 

Stefnumótun og starfsreglur Fyrirmyndarbúsins ná 

til mjólkurgæða, matvælaöryggis, dýravelferðar og 

umhverfismála og eru í gildi fyrir alla 

mjólkurframleiðendur sem selja mjólk til 

aðildarfélaga SAM frá og með 1. janúar s.l. 

 

Meðal þess sem fram kemur í stefnumótuninni er 

eftirfarandi varðandi ábyrgð mjólkurframleiðenda: 

 

„Allir framleiðendur matvæla bera ábyrgð á því að 

framleiðsluvörur þeirra séu framleiddar samkvæmt 

lögum og reglugerðum hverju sinni. 

Mjólkurframleiðendur bera því fulla ábyrgð á sinni 

framleiðslu.   

 

Samkvæmt opinberum reglum skal hvert býli hafa 

framleiðsluleyfi frá Matvælastofnun.  Jafnframt 

skal býlið uppfylla kröfur Fyrirmyndarbúsins.   

 

Bændur bera ábyrgð á því að allar aðstæður fyrir 

þjónustuaðila og starfsmenn búsins uppfylli kröfur 

um gott vinnuumhverfi.   

 

Hafi bóndi grun um að matvælaöryggi sé stefnt í 

voða, eða að gripir kunni að vera í hættu vegna t.d. 

smitsjúkdóma, er honum skylt að hafa samband við 

Matvælastofnun og mjólkureftirlit afurða-

stöðvanna.“ 

 

Matvælareglugerðir kveða skýrt á um ábyrgð 

matvælaframleiðenda og á það jafnt við um 

bændur og úrvinnslustöðvar.  Rík áhersla er lögð á 

að úrvinnslustöðvar séu með virkt og gott 

birgjaeftirlit. Kröfur viðskiptavina kveða æ sterkar á 

um þetta.  

 

Kröfur frá viðskiptavinum eru sífellt að verða 

strangari og ganga oft á tíðum mun lengra en 

opinberar kröfur.  Þannig er aukin krafa neytenda 

um að allur aðbúnaður við frumframleiðsluna sé 

heilnæmur og fyrsta flokks.  Það hefur tíðkast um 

árabil að t.d. mjólkurstöðvar í nágrannalöndum 

okkar hafi verið teknar sérstaklega út af 

 Til umhugsunar! 

Búið þitt er fyrirmyndarbú ef 
mjólkurgæði, matvælaöryggi, dýra-
velferð og umhverfismál eru í lagi á því. 

 



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

 

viðskiptavinum sínum skv. svo kölluðum BRC 

(British Retail Consortium) matvælaöryggisstaðli 

eða sambærilegum stöðlum.  Þá hafa t.d. fulltrúar 

matvælakeðjanna komið í heimsókn í viðkomandi 

mjólkurbú og farið í gegnum aðbúnað, hreinlæti og 

framleiðsluhætti.  Þetta er nú einnig að gerast hér 

á landi og koma einstakir innlendir viðskiptavinir nú 

reglulega í úttektir í framleiðslustöðvar MS.  Að 

sama skapi gerir MS einnig birgjamat og 

birgjaúttektir á sínum birgjum.   

 

MS er ábyrg fyrir sinni framleiðslu og ef eitthvað 

fer úrskeiðis með framleiðsluvörur MS vegna þess 

að birgjar MS eru ekki að standa sig þá liggur 

ábyrgðin hjá MS.  Því er mikilvægt að MS sinni 

ítarlegu eftirliti með sínum birgjum og geri strangar 

kröfur til þeirra hvort sem um er að ræða 

mjólkurframleiðendur, umbúðaframleiðendur eða 

aðra hráefnisframleiðendur.  Þannig framlengjast 

kröfur neytenda alla leið til frumframleiðslunnar og 

hráefnanna. 

 

Mjólkurframleiðendur eru hvattir til að kynna sér 

vel Fyrirmyndarbúið en meira verður fjallað um 

það á næstunni. 

 

 

Kálfafóstrur – blanda þær rétt? 

 
Að gefnu tilefni er rétt að benda á að reynslan 

hefur sýnt að sjálfvirkar kálfafóstrur blanda ekki 

alltaf rétt miðað við stillingar.  

 

Í langflestum tilfellum þegar kálfafóstrur virka ekki 

rétt, er mjólkurblandan of veik. Of lítið mjólkurduft 

blandast í vatnsskammtinn. Þetta leiðir til þess að 

kálfar fá ekki næga næringu til að vaxta og 

þroskast.  

 

Oftast er hægt að sjá á holdafari kálfa að um of 

veika mjólkurduftblöndu er að ræða. Einkennin eru 

oftast að holdafarið er of lélegt, t.d. er mjög 

auðvelt að telja rifbeinin á kálfunum, oftast eru 

þeir með of síðan búk, háralag þeirra er of loðið og 

það vantar allan gljáa í það. 

 

Einfalt er að kanna hvort fóstrur blandi rétt hlutfall 

af mjólkurdufti í vatnið með því að vigta magn 

dufts sem blandast í ákveðið magn af vatni. 

Reynslan hefur sýnt að þetta þarf að gera 

reglulega.  

 

Einnig þarf að þrífa eða hreinsa reglulega 

skömmtunarbúnað fyrir mjólkurduftið því duftið 

vill oft stífla eða þrengja að skömmtunar-

búnaðinum.  

 

Vanfóðraðir kálfar eiga auðvelt með að fá ýmsa 

sjúkdóma svo sem niðurgangspestir, lungnabólgu, 

naflabólgu og blóðeitrun. Sumir kálfar drepast og 

aðrir verða lélegir allt uppeldið og jafnvel lélegar 

mjólkurkýr.  

 

Það á ekki að vera spurning um að mjólkurfóðrunin 

þarf að vera í lagi ef markmiðið er að fá góðar 

mjólkurkýr! 

 

 

Gæðaniðurstöður síðustu 7 mánaða 

 
Fyrstu 7 mánuðina lækkaði faldmeðaltal líftölu um 

1.000 einingar milli ára. Frumutalan hefur hins 

vegar hækkað um 1.000 frumur á sama tíma.  

Faldmeðaltal frírra fitusýra hafa lækkað lítillega 

ásamt meðalpróteini.  Meðaltal fitu hefur hins 

vegar aukist um 0,06 prósentustig milli ára. 

 

 
 

 

Hækkun lágmarksverðs 1. ágúst 2015 
 

Frá og með 1. ágúst 2015 er lágmarksverð fyrir 

innlagða 1. flokks mjólk 84,39 kr/ltr m.v. 

efnainnihald viðmiðunarmjólkur 4,10% fita og 

3,30% prótein.  50% lágmarksverðs er greitt vegna 

fituinnihalds og 50% vegna próteininnihalds eða 

42,1950 kr vegna hvors hluta fyrir sig.  Það þýðir að 

verð á fitueiningu er 10,2915 kr og verð á prótein-

einingu er 12,7864 kr.  Verð fyrir lítra reiknast því 

eftirfarandi: 

 

10,2915 * F% + 12,7864 * P% = verð á lítra 

Gæðaþættir Jan - júl 2015 Jan - júl 2014 Mismunur

Líftala, fm 1) 14.000 15.000 -1.000

Frumutala, fm 1) 205.000 204.000 1.000

Fríar fitusýrur, fm 1) 0,55 0,57 -0,02 

Fita %, bm 2) 4,08 4,02 0,06

Prótein %, bm 2)
3,28 3,29 -0,01 

1) fm = faldmeðaltal, 2) bm = beint meðaltal


