
Afkvæmarannsóknir á nautum Nautastöðvar BÍ, sem fædd voru árið 2007 

Guðmundur Jóhannesson 

Nú er lokið afkvæmaprófun nauta Nautastöðvar BÍ, sem fædd voru árið 2007. Hér verður gefið yfirlit 

um nokkrar niðurstöður varðandi dætur þessara nauta og gerð grein fyrir öðrum niðurstöðum sem 

þegar liggja fyrir. Alls voru afkvæmarannsökuð 27 naut í árgangi 2007. Faðerni þessara nauta var 

nokkuð dreift og enginn einn nautsfaðir með áberandi flesta syni. Laski 00010 og Umbi 98036 áttu 5 

syni hvor, Fontur 98027, Hersir 97033 og Þollur 99008 áttu 4 syni hver, Glanni 98026 átti 3 syni og 

þeir Fróði 96028 og Þrasi 98052 áttu einn hvor. Einkenni þessa nautaárgangs er mikil afurðasemi, 

sterk júgur- og spenagerð og góðar mjaltir. Frá þessu eru þó nokkur frávik eins og oft vill vera. Besta 

naut árgangsins var valinn Sandur 07014 frá Skeiðháholti 1 á Skeiðum. 

Hér fylgja umsagnir um helstu einkenni dætrahópa nautanna: 

Laukur 07001 frá Holtsseli í Eyjafirði. 
F: Fontur 98027, m: Lilja 847, mf: Þröstur 00037 

Rúmlega tveir þriðju hlutar dætra Lauks eru tvílitar. Algengasti tvílitur er huppóttur. Allir grunnlitir 

nema grár koma fyrir en rauðir litir eru algengastir. Afurðasemi dætra Lauks er góð og efnahlutföll í 

mjólk eru um meðallag. Dætur hans eru meðalkýr að stærð, boldjúpar og útlögumiklar með aðeins 

veika yfirlínu. Malir eru fremur breiðar og flatar en lítið eitt hallandi. Fótstaða er fremur gleið en 

eilítið hokin og kýrnar eru í meðallagi háfættar. Dætur Lauks eru fremur júgurhraustar kýr með 

meðalgóða júgurgerð en aðeins skortir á júgurfestu. Spenar eru aðeins langir, grannir og vel settir. 

Mjaltir og skap þessara kúa er í meðallagi. 

Laukur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Prímus 07002 frá Hóli í Sæmundarhlíð. 
F: Umbi 98036, m: Laufa 155, mf: Kaðall 94017 

Um 60% dætra Prímusar eru tvílitar. Allir grunnlitir koma fyrir nema grár en rauður er lang-

algengastur. Algengustu tvílitir eru huppóttur og leistóttur. Afurðasemi dætra Prímusar er mjög mikil 

hvað mjólkurmagn varðar en efnahlutföll í mjólk eru lág. Þetta eru fremur stórar og sterkbyggðar kýr, 

boldjúpar með miklar útlögur og beina yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, flatar og hallandi. Fótstaða 

sterkleg, aðeins náin og kýrnar eru meðalháfættar. Júgurgerðin er í meðallagi, júgurfesta undir 

meðallagi og júgrín tæplega nógu vel borin. Spenagerð er góð og spenarnir hæfilega stuttir og grannir 

og mjög vel settir. Mjaltir og skap eru undir meðallagi, aðeins ber á að kýrnar séu seinar í mjöltum. 

Þær eru júgurhraustar og endingargóðar. 

Prímus verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Kastali 07003 frá Hraunhálsi í Helgafellssveit 
F: Þrasi 98052, m: Höll 220, mf: Soldán 95010 

Dætur Kastala eru langflestar einlitar og ber mest á rauðum og bröndóttum litum þó allir grunnlitir 

nema grár komi fyrir. Af tvílitum er huppóttur litur mest áberandi. Afurðasemi dætra Kastala er mjög 

góð, einkum hvað varðar mjólkurmagn. Fituhlutfall í mjólk er hátt en próteinhlutfall í tæpu meðallagi. 

Kýrnar eru stórar og sterkbyggðar, boldjúpar með miklar útlögur og sterka yfirlínu. Malir eru vel 



lagaðar, fremur grannar en flatar. Fótstaða er góð nema hvað aðeins vottar fyrir linum kjúkum. Í 

meðallagi háfættir gripir. Júgurgerðin er ekki nægilega sterkleg, júgurband í veikari kantinum og 

kýrnar full síðjúgra. Spenagerðin er mjög góð, spenarnir eru vel lagaðir og vel staðsettir. Mjaltir eru 

undir meðallagi þar sem aðeins ber á seinum mjöltum og mismjöltum en skapið er afbragðsgott.  

Kastali verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Gullmoli 07004 frá Bakka á Kjalarnesi. 
F: Fontur 98027, m: Von 208, mf: Kaðall 94017. 

Rúmlega tveir þriðju hlutar dætra Gullmola eru tvílitar og eru huppóttur og skjöldóttur algengastir. Af 

grunnlitum ber langmest á rauðum lit þó allir grunnlitir nema gráir komi fram. Dætur Gullmola eru í 

tæpu meðallagi hvað mjólkurmagn varðar. Fituhlutfall í mjólk er hátt og próteinhlutfall yfir meðallagi. 

Þetta eru fremur stórar kýr en ekki boldjúpar né útlögumiklar og yfirlína er aðeins veik. Malir eru í 

meðallagi breiðar, flatar en þaklaga. Fótstaða er góð og sterkleg, fremur háfættar kýr. Kýrnar eru 

ágætlega júgurhraustar og júgurgerð er góð, vel borin júgur með ágæta festu. Spenargerð er í 

meðallagi, spenar aðeins í lengra lagi en þeir eru mjög vel settir. Mjaltir eru undir meðallagi og ber 

aðeins á seinum mjöltum, mismjöltum og því að kýrnar selji illa. Of mikið er um skapgalla hjá þessum 

kúm. 

Gullmoli verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Dallur 07007 frá Efri-Gegnishólum í Flóa. 
F: Fontur 98027, m: Snúra 364, mf: Kaðall 94017 

Nálægt tveimur þriðju hlutum dætra Dalls eru einlitar og algengustu litir eru rauðir og bröndóttir litir. 

Af tvílitum eru leistóttur, huppóttur og skjöldóttur algengastir. Dætur Dalls eru ágætlega afurðasamar 

kýr og þá sérstaklega hvað varðar verðefni en fituhlutfall í mjólk er mjög hátt. Þetta eru fínbyggðar 

kýr, fremur bolgrunnar og með aðeins veika yfirlínu. Malir þeirra eru í meðallagi breiðar og hallandi. 

Fótstaða er gleið og sterkleg og kýrnar í meðallagi háfættar. Júgurgerð er í meðallagi, prýðilega borin 

júgur með allgóða festu. Spenar eru fremur stuttir og grannir og vel settir. Mjaltir og skap eru í tæpu 

meðallagi og ending þessara kúa virðist góð. 

Dallur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Baukur 07008 frá Sólheimahjáleigu í Mýrdal. 
F: Fontur 98027, m: Prinsessa 141, mf: Kaðall 94017 

Um helmingur dætra Bauks eru einlitar og eru þær nánast allar rauðar eða bröndóttar. Af tvílitum ber 

mest á leistóttum lit. Afurðasemi dætra Bauks er undir meðallagi, bæði hvað mjólkurmagn og 

verðefni snertir. Þetta eru meðalstórar kýr, fremur bolgrunnar en útlögur í meðallagi. Yfirlína er 

nokkuð bein. Malirnar eru fremur grannar og hallandi. Fótstaðan er allgóð og kýrnar fremur háfættar. 

Júgur eru í meðallagi vel borin, greinilegt júgurband og festa í meðallagi. Spenar eru fullgrannir og 

fremur gleitt settir. Mjaltir eru góðar og skapið yfir meðallagi. Ending dætra Bauks er í meðallagi. 

Baukur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 



Selur 07010 frá Selalæk á Rangárvöllum. 
F: Fontur 98027, m: Mön 567, mf: Kaðall 94017 

Um tveir þriðju hlutar dætra Sels eru tvílitar og ber þar mest á skjöldóttum. Af grunnlitum eru rauðir 

litir algengastir þó allir litir nema gráir komi fram. Dætur Sels eru undir meðallagi hvað mjólkurlagni 

snertir en hlutföll verðefna í mjólk eru góð, sérstaklega próteins. Þetta eru meðalstórar og 

sterkbyggðar kýr, fremur boldjúpar með góðar útlögur og sterka yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, 

aðeins hallandi og frremur flatar. Fótstaðan er gleið og sterkleg og kýrnar eru í meðallagi háfættar. 

Júgur eru ágætlega borin, júgurband mjög greinilegt en júgurfesta í meðallagi. Spenagerð er góð, þó 

eru spenar í grennra lagi en vel settir. Mjaltir eru til jafnaðar undir meðallagi. Nokkuð er um 

skapgallaðar kýr í þessum hópi. Ending þessara kúa er undir meðallagi enda virðist skorta á 

júgurhreysti. 

Selur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Bólstri 07011 frá Glitsstöðum í Borgarbyggð. 
F: Hersir 97033, m: Glæta 199, mf: Kaðall 94017 

Ríflega 60% dætra Bólstra eru einlitar og er rauður litur mest áberandi meðal þeirra þó alla grunnliti 

nema gráa megi finna. Af tvílitum ber mest á skjöldóttum og leistóttum. Afurðasemi dætra Bólstra er 

góð hvað varðar mjólkurmagn, fituhlutfall er um meðallag en próteinhlutfall nokkuð undir meðallagi. 

Kýrnar eru tæplega meðalkýr að stærð, fremur bollitlar og grannbyggðar með nokkuð veika yfirlínu. 

Malir eru grannar, jafnar en nokkuð hallandi. Fótstaðan er nokkuð sterkleg en þetta eru fremur 

lágfættar kýr. Júgurgerð er fremur góð og sérstaklega er júgurband sterkt. Spenar eru frekar vel 

lagaðir, nokkuð stuttir og grannir, en fremur gleitt settir. Mjaltir eru í tæpu meðallagi þar sem nokkuð 

ber á mismjöltum. Skap er hins vegar mjög gott. Dætur Bólstra endast í góðu meðallagi enda 

júgurhraustar kýr.  

Bólstri verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Sandur 07014 frá Skeiðháholti á Skeiðum. 
F: Glanni 98026, m: Jóna 654, mf: Sproti 95036 

Rúmur helmingur afkvæma Sands er tvílitur þar sem huppóttur og skjöldóttur litir eru algengastir. Af 

einltum ber mest á rauðbröndóttum. Dætur Sands eru ágætlega afurðasamar varðandi mjólkurmagn 

og próteinhlutfall en fituhlutfall er undir meðallagi. Þær eru fremur útlögumiklar með fremur grannar 

og þaklaga malir en ágæta fótstöðu. Yfirlína er einnig fremur sterk. Júgurgerð dætra Sands er mjög 

góð, mikil festa og júgrin vel borin en júgurband ekki áberandi. Spenar eru langir og grannir en 

ágætlega settir. Mjaltir eru úrvalsgóðar og skap um meðallag. 

Sandur verður tekinn til framhaldsnotkunar sem nautsfaðir. 

 

Rjómi 07017 frá Heggsstöðum í Andakíl. 
F: Þollur 99008, m: Sól 082, mf: Kaðall 94017 

Rúmlega helmingur afkvæma Rjóma er einlitur og eru rauður og rauðbröndóttur algengustu litir. 

Skjöldóttur er algengastur tvílita. Afurðasemi dætra Rjóma er mjög mikil hvað varðar afurðamagn en 



hlutfall verðefna í mjólk er undir meðallagi. Þær eru fremur bollitlar en með sterka yfirlínu. Malir eru 

meðalbreiðar. Fótstaða er sterkleg. Júgur eru vel löguð og vel borin, festa ekki mikil en júgurband 

mjög sterkt. Spenagerð er góð en þeir eru fremur grannir. Þessar kýr eru góðar í mjöltum en 

skapmiklar. Þrátt fyrir það eru þær metnar hátt í gæðaröð. 

Rjómi verður tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Svaki 07020 frá Búrfelli í Svarfaðardal. 
F: Þollur 99008, m: Þruma 192, mf: Þrasi 98052 

Tæplega tveir þriðju hlutar dætra Svaka eru tvílitar. Af grunnlitum er rauður litur langalgengastur þó 

allir litir nema grár komi fyrir. Huppóttur og skjöldóttur eru algengastir tvílita. Afurðasemi dætra 

Svaka er góð hvað varðar mjólkurmagn en hlutfall fitu í mjólk er undir meðallagi meðan prótein-

hlutfall er um meðallag. Þetta eru stórar kýr, boldjúpar með miklar útlögur og sterka yfirlínu. Malir 

eru breiðar, hæfilega þaklaga og jafnar. Fótstaðan er fremur hokin en gleið og sterkleg. Þetta eru í 

meðallagi háfættar kýr. Júgur eru ágætlega löguð, í meðallagi vel borin, festa um meðallag en 

júgurband áberandi sterkt. Spenar eru hæfilega stuttir, grannir og vel settir. Mjaltir eru hins vegar 

slakar og allt of margar dætur Svaka eru seinmjólka. Þá er skap þessara kúa mikið og allnokkuð ber á 

skapgöllum.  

Svaki verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Framherji 07022 frá Bakka á Kjalarnesi. 
F: Fróði 96028, m: Framtíð 225, mf: Frískur 94026 

Rúmlega helmingur dætra Framherja er einlitur þar sem rauðbröndóttur og bröndóttur eru 

algengustu litir. Af tvílitum ber mest á huppóttum og skjöldóttum. Dætur Framherja eru afurðasamar 

og hlutfall verðefna er gott. Kýrnar eru stórar, boldjúpar með allgóðar útlögur og góða yfirlínu. Malir 

eru breiðar og vel gerðar. Fótstaða er sterkleg en aðeins náin og kýrnar eru háfættar. Júgurgerð er 

mjög góð, júgrin vel borin og júgurfesta mikil. Spenar eru ágætlega lagaðir og vel settir en of þykkir. 

Mjaltir eru þessara kúa eru mjög góðar en skapið er mikið.  

Framherji verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Dúllari 07024 frá Villingadal í Eyjafirði. 
F: Þollur 99008, m: Dúlla 203, mf: Kaðall 94017 

Rúmlega fjórðungur afkvæma Dúllara er einlitur þar sem rauður og rauðbröndóttur eru algengustu 

litir. Af tvílitum ber mest á huppóttum og skjöldóttum. Dætur Dúllara eru afurðasamar hvað varðar 

mjólkurmagn en hlutfall verðefna í mjólk er undir meðallagi. Kýrnar eru fremur bollitlar en yfirlína 

fremur sterk. Malir eru fremur grannar og flatar, nokkuð þaklaga. Fótstaða er góð. Júgurgerð er góð, 

júgrin vel borin og júgurband áberandi sterkt. Spenar eru vel gerðir, hæfilega langir og þykkir og 

ágætlega settir. Mjaltir eru mjög góðar en kýrnar eru skapmiklar. Þær skora þó mjög hátt í gæðaröð. 

Dúllari verður tekinn til framhaldsnotkunar. 

 



Gári 07031 frá Syðri-Gróf í Flóa. 
F: Hersir 97033, m: Haunk 325, mf: Kaðall 94017 

Um þriðjungur dætra Gára er einlitur og eru rauðir og bröndóttir litir mest áberandi þó allir litir nema 

gráir komi fram. Af tvíltum ber mest á leistóttum og huppóttum. Dætur Gára eru mjög mjólkurlagnar 

og hlutfall verðefna í mjólk er gott. Kýrnar eru stórar þó boldýpt og útlögur séu ekki nema í meðallagi. 

Malabygging er góð, aðeins þaklaga malir, og fótstaðan er sömuleiðis góð þó hún sé eilítið náin. 

Yfirlína er bein og kýrnar eru háfættar. Júgur þessara gripa eru hins vegar alltof veikbyggð og skortir 

mikið á festu og júgurband. Kýrnar eru því of síðjúgra. Spenar eru ágætlega gerðir en of gleitt er milli 

framspena. Mjaltir eru slakar og alltof mikið um seinmjólka kýr auk þess sem aðeins ber á 

mismjöltum. Skapið er hins vegar mjög gott.  

Gári verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Stafur 07034 frá Lundum 2 í Borgarbyggð. 
F: Hersir 97033, m: Snara 180, mf: Kaðall 94017 

Um helmingur dætra Stafs er einlitur og er rauður langalgengastur grunnlita þó alla liti megi sjá nema 

gráa. Af tvílitum ber mest á skjöldóttum. Dætur Stafs eru í góðu meðallagi mjólkurlagnar en hlutfall 

verðefna í mjólk er undir meðallagi. Þessar kýr eru  frekar stórar en fremur bolgrunnar og útlögulitlar 

með aðeins veika yfirlínu. Malir eru grannar, flatar og hallandi. Fótstaða er nokkuð góð og kýrnar eru 

fremur háfættar. Júgurgerð er slök þar sem skortir á festu en júgurband er í meðallagi. Fremur 

síðjúgra kýr. Spenarnir eru stuttir, passlega grannir en of gleitt settir. Mjaltir eru í góðu meðallagi þó 

aðeins beri á mismjöltum og þetta eru skapgóðar kýr. 

Stafur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Hóll 07037 frá Helluvaði á Rangárvöllum. 
F: Umbi 98036, m: Þúfa 543, mf: Stígur 97010 

Um helmingur dætra Hóls er einlitur og eru rauðir litir algengastir en allir grunnlitir koma fyrir. Af 

tvílitum er skjöldóttur mest áberandi. Dætur Hóls eru prýðilega mjólkurlagnar, fituhlutfall í mjólk er 

gríðarlega hátt og próteinhlutfall vel yfir meðallagi. Þetta eru fremur smáar kýr, frekar bolgrunnar en 

útlögugóðar. Yfirlína er nokkuð bein. Malir eru grannar en vel gerðar og jafnar. Fótstaðan er sterkleg, 

örlítið hokin. Kýrnar eru í meðallagi háfættar. Júgurgerð er góð, fremur vel löguð júgur með góða 

festu, greinilegt júgurband og prýðilega borin. Spenagerð er úrvalsgóð og spenar eru vel settir. Mjaltir 

og skap er í góðu meðallagi. 

Hóll verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Klaufi 07038 frá Klauf í Eyjafirði. 
F: Laski 00010, m: Von 580, mf: Stígur 97010 

Um helmingur dætra Klaufa er einlitur þar sem rauðir litir eru langalgengastir. Af tvílitum eru 

huppóttur og skjöldóttur algengastir. Dætur Klaufa eru í góðu meðallagi mjólkurlagnar en hlutfall 

verðefna í mjólk eru í tæpu meðallagi. Þetta eru smáar kýr, bolgrunnar og fremur útlögulitlar en 

yfirlína bein. Malir eru fremur grannar en vel gerðar. Fótstaðan er mjög sterkleg en nokkuð hokin og 



þessar kýr eru í tæpu meðallagi háfættar.  Júgurgerðin er afbragðsgóð, vel löguð og vel borin júgur 

með mikla festu og mjög greinilegt júgurband. Spenar eru vel gerðir, fremur stuttir og mjög vel settir. 

Mjaltir eru undir meðallagi en skapið fremur gott. 

Klaufi verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Húni 07041 frá Syðra-Hóli í Skagabyggð. 
F: Laski 00010, m: Aldís 176, mf: Soldán 95010 

Tæplega þriðjungur afkvæma Húna er einlitur og eru rauður og rauðbröndóttur algengustu litir. 

Skjöldóttur er algengastur tvílita. Afurðasemi dætra Húna er góð og hlutfall próteins í mjólk þeirra vel 

yfir meðallagi. Þær eru fremur bollitlar og með veika yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, ágætlega 

gerðar og aðeins þaklaga. Fótstaða er sterkleg. Júgurgerðin er afbragðsgóð, júgrin eru vel löguð og vel 

borin með mikla festu og sterkt júgurband. Spenagerð er góð, spenarnir aðeins þykkir en mjög vel 

settir. Dætur Húna eru góðar í mjöltum og skap þeirra er mjög gott. 

Húni verður tekinn til framhaldsnotkunar sem nautsfaðir. 

 

Blængur 07042 frá Berghyl í Hrunamannahreppi. 
F: Glanni 98026, m: Búbjörg 366, mf: Punktur 94032 

Rúmlega helmingur dætra Blængs er tvílitur og er huppóttur algengastur. Af grunnlitum ber langmest 

á rauðum litum þó allir litir nema gráir komi fyrir. Blængsdætur eru í tæpu meðallagi hvað 

mjólkurlagni varðar, fituhlutfall í mjólk er gott en próteinhlutfall aðeins undir meðallagi. Þessar kýr 

eru meðalstórar en geta hvorki talist boldjúpar né útlögumiklar. Yfirlína er aðeins veik. Malir eru 

fremur grannar en ágætlega gerðar og jafnar. Fótstaðan er sterkleg og góð og kýrnar eru í góðu 

meðallagi háfættar. Júgurgerðin er meðalgóð, ekki áberandi stekleg né veik og júgrin meðalvel borin. 

Spenagerðin mjög góð, spenar aðeins þykkir en mjög vel settir. Mjaltir þessara kúa eru afbragðsgóðar 

og skapið mjög gott. 

Blængur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Toppur 07046 frá Kotlaugum í Hrunamannahreppi. 
F: Hersir 97033, m: Toppa 276, mf: Punktur 94032 

Tæplega fjórðungur afkvæma Topps er einlitur þar sem rauður er algengasti litur. Af tvílitum ber 

eðlilega mest á húfóttum og leistóttum. Dætur Topps eru afurðasamar hvað varðar bæði 

mjólkurmagn og hlutfall verðefna í mjólk. Kýrnar eru júgurhraustar, bollitlar en með sterka yfirlínu. 

Malir eru fremur grannar og flatar, nokkuð þaklaga. Fótstaða er örlítið náin. Júgurgerð er í góðu 

meðallagi, júgrin ágætlega borin en festa og júgurband um meðallag. Spenar eru vel gerðir, fremur 

stuttir en örlítið gleitt settir. Mjaltir þessara kúa eru í tæpu meðallagi en skap þeirra er mjög gott. 

Toppur verður tekinn til framhaldsnotkunar sem nautsfaðir. 

 

 



Lögur 07047 frá Egilsstöðum á Völlum. 
F: Laski 00010, m: Huppa 042, mf: Völsungur 94006 

Rúmlega helmingur afkvæma Lagar er einlitur og eru rauður og bröndóttir litir algengastir, þó einnig 

sé nokkuð um kolótta. Huppóttur er algengastur tvílita. Afurðasemi dætra Lagar er í góðu meðallagi, 

hvað varðar magn og prótein en fituhlutfall er hátt. Þetta eru fremur stórar kýr með aðeins veika 

yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, ágætlega gerðar og aðeins þaklaga. Fótstaða er sterkleg. Þessar kýr 

eru með frábæra júgurgerð, þau eru vel löguð, mjög vel borin með mikla festu og sterkt júgurband. 

Spenagerð er úrvalsgóð, fremur stuttir og grannir spenar og mjög vel settir. Dætur Lagar eru mjög 

góðar í mjöltum og skapið er sérlega gott. 

Lögur verður tekinn til framhaldsnotkunar sem nautsfaðir. 

 

Lukki 07048 frá Svertingsstöðum 2 í Eyjafirði. 
F: Umbi 98036, m: Lukka 224, mf: Kaðall 94017 

Um tveir þriðju hlutar dætra Lukka eru tvílitar þar sem mest ber á huppóttum lit. Af grunnlitum er 

rauður mest áberandi þó allir litir nema gráir sjáist. Dætur Lukka eru mjólkurlagnar og hlutfall fitu í 

mjólk er hátt en próteinhlutfall undir meðallagi. Þetta eru meðalstórar kýr, fremur bolbjúpar og 

útlögumiklar með veika yfirlínu. Malabygging er sterkleg, breiðar og jafnar en hallandi malir. 

Fótstaðan er fremur bein og sterkleg en aðeins vottar fyrir linum kjúkum. Kýrnar eru í tæpu meðallagi 

háfættar. Júgurgerð er slök þar sem skortir á festu, júgurband er veikt og kýrnar nokkuð síðjúgra. 

Spenar eru aðeins grófir og eilítið gleitt settir. Mjaltir eru slakar, kýrnar frekar þungar í mjöltum. 

Skapið er um meðallag. 

Lukki verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Húfur 07049 frá Ytri-Skógum undir Eyjafjöllum. 
F: Laski 00010, m: Húfa 350, mf: Trefill 96006 

Mikill meirihluti afkvæma Húfs er tvílitur þar sem mest ber á húfóttum lit. Af grunnlitum er rauður 

langmest áberandi þó allir litir nema gráir komi fyrir. Afurðasemi dætra Húfs er í góðu meðallagi hvað 

mjólkurlagni og verðefni snertir. Þetta eru meðalstórar kýr, fremur bolgrunnar en með meðalmiklar 

útlögur. Malir eru fremur grannar, aðeins þaklaga og jafnar.  Fótstaðan er gleið og sterkleg en aðeins 

hokin. Kýrnar eru í meðallagi háfættar. Júgurgerð er mjög góð, júgurband áberandi sterkt, júgurfesta 

mikil og þau vel borin. Spenagerð er góð og þeir eru vel settir. Mjaltir eru undir meðallagi og skap um 

meðallag til jafnaðar þó nefna verði að nokkuð ber á skapgölluðum kúm meðal dætra Húfs. 

Húfur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Humall 07050 frá Reykjahlíð á Skeiðum. 
F: Glanni 98026, m: Rispa 533, mf: Stígur 97010 

Tæplega helmingur dætra Humals er einlitur og af grunnlitum er rauður langmest áberandi en allir 

litir utan gráir koma fyrir. Af tvílitum kemur huppóttur oftast fyrir. Dætur Humals eru nokkuð undir 

meðallagi í afurðagetu og á það bæði við um mjólkurafköst og verðefni í mjólk. Þetta eru fremur 

stórar kýr, boldjúpar með góðar útlögur og beina yfirlínu. Malirnar eru meðalbreiðar, jafnar og vel 



gerðar. Fótstaðan er sterkleg en nokkuð hokin og kýrnar eru yfir meðallagi háfættar. Júgurgerð er í 

góðu meðallagi, júgurband sterkt en festa undir meðallagi. Spenagerð er góð og spenarnir eru vel 

settir. Mjaltir eru góðar og skapið sömuleiðis. 

Humall verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Keipur 07054 frá Þorvaldseyri undir Eyjafjöllum. 
F: Þollur 99008, m: 679, mf: Kaðall 94017 

Mikill meirihluti afkvæma Keips er einlitur þar sem mest ber á rauðum og bröndóttum litum. Af 

tvílitum er huppóttur algengastur. Dætur Keips eru mjólkurlagnar, fituhlutfall í mjólk er undir 

meðallagi en próteinhlutfall um meðallag. Þetta eru stórar, rýmismiklar og háfættar kýr með sterka 

yfirlínu. Malir eru meðalbreiðar, vel gerðar og fremur flatar. Fótstaða er mjög sterkleg. Þessar kýr eru 

með afbragðsgóða júgurgerð, þau eru vel löguð, mjög vel borin með mikla festu og sterkt júgurband. 

Spenagerð er góð, þeir eru hæfilega stuttir og grannir en örlítið gleitt settir. Dætur Keips eru mjög 

góðar í mjöltum þó aðeins beri á mismjöltum. Þá eru þetta skapmiklar og duglegar kýr. 

Keipur verður tekinn til framhaldsnotkunar. 

 

Blámi 07058 frá Bláfeldi í Staðarsveit. 
F: Laski 00010, m: Doppa 122, mf: Punktur 94032 

Tveir þriðju hlutar afkvæma Bláma eru einlit þar sem rauður og bröndóttur eru algengastir lita. Af 

tvílitum er huppóttur algengastur. Dætur Bláma eru mjög mjólkurlagnar, fituhlutfall í mjólk er undir 

meðallagi en próteinhlutfall um meðallag. Þetta eru stórar, rýmismiklar og fremur háfættar kýr með 

aðeins veika yfirlínu. Malir eru fremur breiðar, aðeins hallandi en fremur flatar. Fótstaða er sterkleg. 

Júgurgerð þessara kúa er afbragðsgóð, þau eru vel löguð, vel borin með mikla festu og sterkt júgur-

band. Spenagerð er góð, þeir eru hæfilega stuttir og grannir og mjög vel settir. Dætur Bláma eru í 

tæpu meðallagi hvað mjaltir snertir, aðeins ber á seinum mjöltum. Skap þeirra er í góðu meðallagi. 

Blámi verður tekinn til framhaldsnotkunar sem nautsfaðir. 

 

Stakkur 07059 frá Stakkhamri á Snæfellsnesi. 
F: Umbi 98036, m: Glóð 185, mf: Hófur 96027 

Tveir þriðju hlutar afkvæma Stakks eru tvílit þar sem mest ber á huppóttum. Af grunnlitum er rauður 

litur algengastur þó allir litir sjáist. Dætur Stakks eru í meðallagi mjólkurlagnar, fituhlutfall í mjólk er 

mjög hátt en próteinhlutfall neðan meðallag. Þetta eru smáar kýr, með ágæta boldýpt og útlögur og 

beina yfirlínu. Malir eru grannar og aðeins hallandi. Fótstaða er sterkleg og kýrnar eru fremur 

lágfættar. Júgurgerð þessara kúa er prýðileg, júgurband greinilegt en þau eru full síð. Spenagerð er 

góð, spenarnir eru hæfilega stuttir en kannski full grannir og ágætlega settir. Mjaltir eru fremur slakar 

þar sem ber á seinum mjöltum og mismjöltum. Skap þessara kúa er nokkuð mikið. 

Stakkur verður ekki tekinn til framhaldsnotkunar. 

 


