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Fyrsta skrefið er að skrá sig inn í kerfið með notendanafni og lykilorði og ýta á Logg inn. 
 

 
Síðan velur þú: Min buskap Ku, Planlegging, Tine Optifôr Ku. 



 
 
Þá ertu í Hjem/Arkiv sem er forsíðan þín. Þú byrjar á því að hlaða inn Huppu-skrá sem þú 
hefur vistað í tölvuna þína. Þegar þú ert einu sinni búin að hlaða inn tiltekinni skýrslu þarftu 
ekki að hlaða henni inn aftur, næst hleður þú inn skýrslu þegar nýrri skýrslu hefur verið skilað 
í Huppu. Til að hlaða inn skrá velur þú Browse... þá opnast gluggi sem leyfir þér að finna 
skýrsluna í tölvunni þinni. Þegar þú hefur valið hana ýtir þú á Upload data.



 
Upplýsingar um búið koma efst á síðuna, eins og búsnúmer, nafn bónda ofl. Neðst á síðunni 
er listi yfir áætlanir sem hafa verið vistaðar fyrir þetta bú. Í fremsta dálki Vis er mynd af 
stækkunargleri, ef þú ýtir á það opnast áætlunin sem PDF skjal. Næsti dálkur Slett hefur 
mynd af rusli og ef þú ýtir á hann eyðir þú tiltekinni áætlun. Næsti dálkur er Plandato og 
segir til um dagsetningu áætlunar. Svo er dálkurinn Beskrivelse þar sem nafn áætlanar kemur 
fram. Þá er dálkurinn Opprettet av og vísar hann til þess sem vistaði áætlunina.  



 
Næsti flipi er Listevalg. Þar velur þú hverskonar gögn þú vilt vinna með, hverskonar lista. Þá 
er fyrst valið um Datagrunnlag þar sem valmöguleikarnir eru: 
Pr. Ku (fra Huppa) 
Pr gruppe/ku (egendefinert) 
Dagsavdrått 0-50 kg 
Laktasjonsuke 1-43 
Það fer svo aðeins eftir því hvað þú velur í Datagrunnlag hvaða möguleikar verða í næsta vali 
Type avdrått. En möguleikarnir geta verið 
I Huppa (ef þú valdir Pr. Ku (fra Huppa) sem datagrunnlag. 
Planlagt (ef þú valdir Pr. Ku (fra Huppa), Pr gruppe/ku (egendefinert) eða Laktasjonsuke 1-
43) 
Egendefniert (ef þú valdir Pr gruppe/ku (egendefninert) eða Dagsavdrått 0-50 kg) 
Þegar þú hefur valið það sem þú ætlar að nota mundu að ýta á Bruk i beregning. Þessi takki 
fylgir okkur á milli flipa og hann vistar það sem við höfum gert og tekur með áfram. 



 
Nú erum við í flipanum Buskap. Hérna koma upplýsingar um búið frá Huppu. Það getur 
verið ágætt að ýta á Tilbakestill áður en þú byrjar að vinna, það á sérstaklega við ef þú hefur 
hlaðið inn nýrri skýrslu þegar þú byrjaðir. Áður en þú sækir skrá í Huppu er gott að yfirfara 
almennar upplýsingar um búið, þetta á helst við í upphafi þegar þú hefur ekki sótt skýrslu 
áður. Almennar upplýsingar eins og hvort um sé að ræða básafjós eða lausagöngu. Þessu er 
einnig hægt að breyta hérna en það þarf þá að gera í hvert skipti. Meðalþyngd íslenskra 
mjólkurkúa kemur inn ef ekkert annað er skráð í Huppu. Þessu er einnig hægt að breyta ef 
vill. Upplýsingar um kýrsýni koma úr Huppu og vonandi bætast tanksýnin við fljólega. Eins 
er hægt að notast við Standardverdier sem eru meðaltöl fyrir Ísland. Neðst á síðunni eru 
upplýsingar um 305 daga nyt á búinu. Þá er búið að flokka kýrnar upp í 1. kálfs, 2. kálfs og 
eldri gripi og reikna meðalnyt fyrir hvern flokk, neðst er svo meðalnyt búsins. Fyrir aftan 
þessa útreikninga eru reitirnir opnir undir Planlegging þar getum við sett inn aðra nyt ef vill 
og með hana er unnið þegar valið er Planlagt undir avdrått í Listevalg flipanum. Mundu að 
ýta á Bruk i bereging þegar þú hefur lokið þér af hérna. 



 
Þá er næsta að fara í Dyr. Hérna kemur upp sá dýralisti sem við á eftir því hvað þú valdir í 
flipanum Listevalg. Á þessari mynd er dýralistinn eins og hann var á síðustu skýrslu sem þú 
hlóðst inn úr Huppu. Þarna koma fram ku nr sem er númer grips, navn nafn grips, rase 
kúakyn og 70 stendur fyrir Íslenskar kýr, lakt nr númer mjaltaskeiðs, siste kav. dato síðasti 
burðardagur, siste ins. dato sæðingardagur, levendevekt er þungi annars vegar við burð og 
hinsvegar við áætlanagerð, hold poeng holdastigun, beregna daglig tilvekst g/dag vöxtur í 
g/dag, historiske veiedata (kg mjölk) síðustu mælingar (kg mjólk) fremst er 3. síðasta skýrsla, 
svo næst síðasta skýrsla og þá nýjasta skýrslan, venta dagsavdrått væntanleg nyt, sin ku? 
geldkýr, analyseresultat mjölk efnaniðurstöður mjólkur fita, prótein og laktósi, merknad 
athugasemdir eins og ef það styttist í burð, nýbærur, óeðlileg lækkun í nyt á milli skýrsla.  
Allir reitir sem eru opnir er hægt að breyta, öðru þarf að breyta í Huppu svo það komi fram á 
dýralista. Rauðmerktar kýr eru annaðhvort geldar eða það er eitthvað rangt í skráninu, það á 
þá t.d. við um burðar og sæðingardagsetningar. Ef þær passa ekki kemur rauð stjarna þar og 
þessu þarf að breyta í Huppu svo hægt sé að vinna áætlanir fyrir tilteknar kýr. 



 
Við erum ennþá í Dýra flipanum. Þetta er listi þar sem þú getur búið gripina til sjálfur, 
þennan lista færu upp ef þú velur í Listevalg Pr gruppe/ku (egendefinert). Þú getur valið hvað 
dýralistinn á að vera langur með því að skrifa fjöldann í Angi önsket antall dyr/grupper og 
ýta á Endre. Svo eru upplýsingar um dýrin settar inn. Fyrst númer, næst nafn, þá er hægt að 
velja fjölda dýra sem eru í þessum aðstæðum ef vill (antall dyr i gruppe), svo velur þú kúakyn 
(rase), mjaltaskeið (lakt. nr), vika í mjöltum (lakt. uke), vika í meðgöngu (drektighetsuke), 
þyngd (vekt), nyt (dagsavdrått), fita, prótein og mjólkursykur. Ef músin er sett yfir feitletruðu 
orðin kemur smá lýsing/útskýring eins og t.d. á Drektighetsuke (vika í mjöltum), þá fáum við 
þær upplýsingar að í reitinn má setja minnst 0 og mest vika í mjöltum mínus 7 eða 42 vikur. 
Athugið að haka við þær kýr sem á að vinna áætlun fyrir og ýta svo á Bruk i beregning. 



 
Þá förum við næst í Fôrmidler þar sem við setjum inn upplýsingar um fóðrið. Það er hægt að 
skoða eiginleika fóðursins vel í þessum flipa. Þeir koma fram fyrir aftan hverja fóðurtegund 
fyrir sig. Það er einnig hægt að velja hvaða eiginleika við sjáum þarna í velg fôr-egenskaper. 
Ef fóðurlistinn er orðin langur en þig langar að bera saman tilteknar fóðurtegundir þá getur þú 
hakað í þær og ýtt á Vis valgte þá verða aðeins þær tegundir sýnilegar, þegar þú villt sjá 
allann listann aftur þá ýtir þú á Vis alle. Eins getur þú valið að eyða mörgum fóðurtegundum í 
einu, þá hakar þú í þær sem þú ætlar að eyða af listanum og ýtir á slett valgte. Til þess að 
sækja fóður í fóðurtöflunar ýtir þú á Norfor fôrmiddeltabell. 



 
Þegar þú ert komin í fóðurtöflurnar opnast þessi valgluggi. Þá velur þú Ísland til að sækja 
upplýsingar um íslenskt fóður, þú getur einnig valið eitthvað annað land ef þú vilt skoða 
staðlaðar fóðurtegundir. Í næsta dálki Gruppe/forhandler velur þú hvernig fóður þú ætlar að 
sækja, í þessu tilfelli er merkt við Gróffóður (nr 6). Aftasti dálkurinn er til þess að velja 
nákvæmar en það þarf ekkert endilega að velja í honum, ef ekkert er valið kemur allt fram 
undir flokknum sem var valin í Gruppe/forhandler. Til þess að fá upp það sem þú hefur valið 
ýtir þú á Søk. Þegar listinn birtist hakar þú í þær tegundir sem þú ætlar að sækja og ýtir á 
kopier valgte 

 
Hérna erum við ennþá í fóðurtölfunum. En hérna sést hvar Íslensku kjarnfóðursalarnir liggja. 
Þá velur þú Ísland og neðst í Gruppe/forhandler listanum liggja kjarnfóðursalarnir, 
Fóðurblandan, Bústópi, Lífland og Sláturfélagsuðurlands. Kjarnfóðursalarnir hafa aðgang að 
NorFor og geta uppfært sýnar vöru og bætt við ef úrvalið breytist. Þegar listinn birtist hakar 
þú í þær tegundir sem þú ætlar að sækja og ýtir á kopier valgte 
 



 
Hérna ertu aftur komin í flipann Fôrmidler, en það gerist sjálfkrafa þegar þú hefur valið 
fóður úr fóðurtöflunum. Fyrir framan hvert fóður eru þrjár litlar myndir. Fyrst er það blað og 
penni, ef þú ýtir á það opnast þetta tiltekna fóður og þú getur breytt því eins og þú vilt. Næst 
er mynd af tveim blöðum saman og ef þú ýtir á þau verður til annað afrit af nákvæmlega 
þessu fóðri á fóðurlistanum. Síðsta  myndin er af ruslatunnu og ef þú ýtir á hana eyðir þú 
fóðrinu af listanum þínum.  



 
Þessi mynd kemur upp ef þú velur blaðið og pennann. Hérna eru upplýsingar um fóðrið og þú 
getur breytt þeim eins og þú vilt. Fyrst eru almennar upplýsingar um fóðrið og svo eiginlekar 
þess. Þú getur breytt öllum reitum sem eru opnir. Þú getur valið að sjá mismunandi eiginleika 
fóðursins með því að velja þá velg fôr-egenskaper. Þegar þú ert búin að breyta því sem þú 
vilt breyta ýtir þú á Lagre, og svo Tilbake til að komast tilbaka. 



 
Þá ertu aftur komin í Fôrmidler. Þarna inni er einnig hægt að sækja niðurstöður efnagreininga 
gróffóðurs. Ef það hefur verið efnagreint hjá rannsóknarstofu sem getur sent niðurstöðurnar 
rafrænt til NorFor. Þá ýtir þú á Fôranalyser. 

 
Þarna kemur upp listi yfir það fóður sem hefur verið efnagreint fyrir tiltekið bú. Þú getur valið 
mismunandi tímasetningar Önsket tidsrom og velur þá þann tímaramma sem sýnin eiga að 
hafa komið þarna inn og ýtir á Sök. Hérna er hægt að sjá mismunandi eiginleika fóðursins 
eins og í öðrum fóðurlistum. Einnig er hægt að skoða hvert fóður fyrir sig með því að ýta á 
myndina af stækkunarglerinu. Þú hakar svo í það fóður sem þú vilt sækja og hafa á 
fóðurlistanum fyrir þennan bæ og ýtir á kopier valgte. 



 
Þegar þú ert komin með allar þær fóðurtegundir sem þú vilt vinna með í listann, hakar þú við 
þær og ýtir á Bruk valgte i beregning. 

 
Þá er næsta skref að fara í útreikninga með því að velja Beregning. Þá kemur upp listi yfir 
þær kýr sem valdar voru í Dyr og það fóður sem valið var í Fôrmidler. Til þess að reikna 
fóðuráætlun ýtir þú á Optimer. Þá færðu reiknaða áætlun og allar upplýsingar um hana er 
hægt að sjá með því að skrolla til hægri.  



 
Hérna er búið að reikna áætlun og þá kemur fram magn fóðurs sem á að gefa hverjum 
einstakling á dýralistanum, þetta er dagsskammtur. Hérna var í boði að nota tvær 
gróffóðurtegundir og nokkrar kjarnfóðurtegundir. Forritið velur það sem hentar hverjum grip. 
Það er bæði hægt að sjá magnið uppgefið í kg þurrefnis eins og hérna eða kg fóðurs. Það er 
einfalt að breyta á milli með því að ýta á viðeigandi efst í græna hausnum Vis som kg ts eða 
vis som kg fôr. Ef þú ferð lengra til hægri sérðu útreiknaðar niðurstöður fyrir dagsfóðrið. 

 
Hérna ertu komin lengra til hægri. Ef þú setur músina yfir hausinn kemur smá texti til 
útskýringar. Ef það er hakað við tekur forritið tillit til þessa útreikninga við áætlanagerðina, 
annars eru þeir þarna til viðmiðunar. Min og max gildin koma sjálfkrafa inn fyrir gripina og í 
miðjuna kemur útreiknað gildi miðað við dagsfóðrið. Þú getur breytt min og max gildum. Ef 
þú vilt breyta min eða max gildum hjá öllum gripum eins getur þú sett það í auðareitinn fyrir 
ofan gulu örvarnar og ýtt svo á örvarnar, þá fer þetta gildi niður á alla gripi og verður notað 
næst þegar þú optimerar. 



 
Ef þú vilt sjá meira útreiknað fyrir dagsskammtinn getur þú það. Þá ýtir þú á Definer eget 
oppsett. 

 
Hérna er gríðarlegt magn eiginleika sem þú getur valið um að fá útreiknaða. Listinn til vinstri 
er allt sem er hægt að velja um, þú ýtir á plúsinn til þess að opna á fleiri möguleika. Þú hakar í 
þá eiginleika sem þú vilt hafa með og ýtir á Tilföy. Þá færast þeir yfir á listann hægra megin, 
en það er listinn sem verður sýnilegur, ef þú vilt taka eitthvað út af honum aftur hakar þú í það 
og ýtir á Fjern. Aftast í listanum til hægri eru gular örvar og þar getur þú breytt röðinni á 
listanum eftir því sem þú vilt. Þegar þú ert búin ýtir þú á Lagre oppsett  og svo tilbake og þá 
ferðu aftur í útreikningana. 
 
 



 
 
Hérna ertu aftur komin í útreikninga og þegar þú ætlar svo að nota listann yfir þá eiginleika 
sem þú varst að velja opnar þú rúllugardínuna sem er þar fyrir framan og velur egendefinert í 
stað standard sem er þarna venjulega og ýtir á Bruk  
 
Einnig getur þú líka skoðað tilteknar blöndur eða dagsskammta. Þá velur þú Sjekk kjent 
rasjon í rúllugardínunni við Beregningsmåte (þar sem venjulega stendur optimer), og ýtir 
svo á Bruk. Þá verður aðeins einn dálkur undir hverri fóðurtegund. Þá getur þú sett inn það 
magn sem þú vilt. Hvort heldur sem er á einstaka gripi eða það sama á alla. Ef þú velur að 
setja það sama á alla getur þú skrifað það magn efst (fyrir ofan gulu örvarnar) og ýtt svo á 
gulu örvarnar. Þá kemur þetta magn niður á alla gripi. Þetta er sniðugt að nota ef þú ætlar að 
búa til blöndu, hvort sem er gróffóður blöndu eða heilfóðurblöndu (PMR eða TMR). Til þess 
að vista þessa blöndu hakar þú svo í einn reit í dálknum Fôrblanding og ýtir svo á Lag þá er 
blandan vistuð á fóðurlistanum þínum. Þá getur þú farið þangað aftur og losað þig við það 
fóðr sem er í blöndunni og valið hana í staðin. Þá gefur forritið þær fóðutegundir sem eru í 
blöndunni nákvæmlega eftir þeim hlutföllum sem þú settir þau í blönduna. 
 
 
 



 
Þegar þú ert búin að gera áætlun sem þú ert ánægð/ur með ýtir þú á Rapport/Lagre sem er 
neðst á síðunni undir dýrunum.   
 

 
Þá kemur upp þessi skjámynd. Hérna getur þú valið hvaða þættir koma fram í áætluninni. Það 
er Brevhode sem er haus, Buskapsdata sem eru upplýsingar úr flipanum buskap, Fôrmidler 
sem eru upplýsingar um fóðrið sem þú notaðir í áætlunina, Dagsrasjoner er áætlunin sjálf, 
dagsskammtur og þú getur ekki valið að haka úr því, Innhold i fôrrasjoner sem eru reiknuðu 
eiginleikarnir. Það sem er hakað í kemur fram í áætluninni. Svo getur þú valið að hafa hana í 



liggjandi (landscape) eða standandi (portrait). Þú getur skrifað skilaboð eða athugasemdir 
sem koma á forsíðu áætlunarinnar, svo nefnir þú áætlunina eitthvað með því að skrifa í 
Rapportnavn og ýtir svo á Lagre rapport. Þá fer áætlunin á forsíðuna Hjem/Arkiv. Þá 
getur þú annaðhvort ákveðið að hætta að vinna og farið á forsíðuna og opnað áætlunina þar, 
prentað út eða vistað inn á tölvuna þína. Eða þú getur einnig valið að ýta á Tilbake til 
beregning þá ferðu aftur í útreikningaflipann og getur haldið áfram þar sem frá var horfið. 
 

 
Svo vil ég minna á Info sem er handbókin um Tine Optifôr, þar er hægt að lesa valda kafla 
eða prenta hana út í heild (skriv ut) og hafa við höndina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORÐALISTI 
Analysedata som ønskes brukt ved beregning av fôrbehov: niðurstöður efnagreininga sem á 
að nota við útreikning á fóðurþörf. 
Antall dyr i gruppe: fjöldi dýra í hóp 
AAT respons: AAT jafnvægi (út frá reiknuðum þörfum) 
AAT/energi til produksjon: AAT/orku til framleiðslu 
Brukernavn: notendanafn 
Båsfjøs: básafjós 
Beregna daglig tilvekst g/dag på plan-dato: reiknaður daglegur vöxtur í g/dag við áætlanagerð 
Beregning: útreikningar 
Beregninsmåte: reikni aðferð 
Bruk: nota 
Bruk i beregning: nota í útreikning 
Dagsavdrått: nyt á dag 
Definér eget opset: velja eiginleika (breytur) 
Drektighetsuka: vika í meðgöngu 
Egendefinert: sérstaklega skilgreint 
Energi-balanse: orkujafnvægi 
Fett: fita 
Fettsyrer: fitusýrur 
Fjern: fjarlægja 
Fôrmidler: fóðurtegundir 
Fylleverdi: fylligildi 
Grovfôr: gróffóður 
Konvensjonell: hefðbundin búskapur 
Kopier valgte: afrita valið 
Kraftfôr: kjarnfóður 
Lag: vista (blanda) 
Lagre: vista  
Lakt.nr: númer mjaltaskeiðs 
Laktose: mjólkursykur 
Lakt.uke: vika í mjöltum  
Levende vekt ved kalving- gjennomsnitt: lífþungi við burð-meðaltal 
Løsdrift: lausaganga 
Mineralblandning: steinefnablanda 
NorFor fôrmiddeltabell: NorFor fóðurtafla 
Protein: prótein 
Rase: kúakyn 
Rekkefølge: röð 
Sin ku: geldkýr 
Sjekk kjent rasjon: athuga ákveðna blöndu 
Slett valgte: eyða því sem valið er 
Søk: sækja 
Tilbakestill: tilbaka (byrja upp á nýtt) 
Tilfjøy: færa 
Tyggetidsindeks: Tyggitími  
Tørrstoff: þurrefni 
Velg fôr-egenskaper: velja eiginleika  
Vom-belasting: vambarjafnvægi 
Økologisk: lífrænn búskapur 



Orkujafnvægi (Energi-balanse%) 
Orkujafnvægi = (orkuþarfir/aðgengileg orka)*100 
Hjálpar okkur að uppfylla orkuþarfir kúnna. Þá eru orkuþarfir þeirra reiknaðar og bornar 
saman við reiknaða orku úr skammtinum. Þegar þetta er reiknað er tekið tillit til þess að 
gripurinn nær ekki að uppfylla orkuþarfir með áti einu saman fyrst eftir burðinn og tekur því 
af sér. Sú orka sem losnar við niðurbrot á líkamsvef nýtist gripnum og því er tekið tillit til 
þess. 1 kg af líkamsþunga gefur 31,0 MJ af orku og nýtingin er 80% því eru 24,8 MJ 
aðgengileg. Það er mismunandi hversu mikið gripirnir hafa til þess að ganga á og því fer það 
eftir holdastigum hversu mörg kíló losna. Fyrsta kálfs íslenskar kvígur sem eru með holdastig 
3,5 við burð hafa 15 kg sem þær brjóta niður af líkamsvef sínum. Fullorðnar íslenskar kýr 
með holdastig 3,5 við burð brjóta niður 20 kg af líkamsvef. Þetta er orka sem tekið er tillit til í 
orkuútreikningum. En þegar gripir ganga á sig í upphaf mjaltaskeiðs þurfa þeir líka að bæta 
sér það upp í þegar líður á og framleiðslan verður minni og meira jafnvægi er komið á. Þá fer 
það líka eftir holdastigum sem við ákveðum að gripurin eigi að ná í lok mjaltaskeiðs hversu 
mörg kíló hann á að bæta á sig. Kvígur sem eiga að enda í holdum 3,5 bæta þá aftur á sig 15 
kg og kýr 20 kg. Forritið tekur tilit til þessara þungabreytinga í orkuútreikningum. Þannig 
getum við líka haft áhrif á holdafar gripa í fóðuráætlun, t.d ef gripur er í lélegum holdum 
stillum við það inn og forritið gerir ráð fyrir minna þungatapi á hann og svo stillum við hann í 
hærri hold í lok mjaltaskeiðs og fóðuráætlunin hjálpar okkur að koma gripunum í rétt hold 
áður en í geldstöðuna er komið. Niðurbrotið gerist á dögum 1-70 eftir burð en uppbyggingin á 
dögum 70-300 eftir burð. 
Forritið tekur tililt til þessara útreikninga en gefur okkur svo alltaf upp orkujafnvægið og því á 
það að vera 100% þá fá þær næga orku en heldur ekki of mikla. 
Ef ekki næst upp í lágmarksgildin (á frekast við fyrst eftir burðinn), þá þarf að sækja 
kjarnfóður eða gróffóður sem er orkuríkara og nota í áætlanagerðina.  
Ef farið er langt upp fyrir 100% (á frekast við seint á mjaltaskeiðinu) gæti verið gott að gefa 
orkuminna fóður. Annaðhvort að velja orkuminna kjarnfóður eða ef það er mögulegt að 
mismuna við gróffóðurgjöfina að velja orkuminna gróffóður fyrir þær kýr sem fara mikið yfir 
100% í orkujafnvægi. Þá er einnig er hægt að blanda orkuminna gróffóðri við það gróffóður 
sem verið er að nota í áætlunina. Huga að því að gelda kýr sem eru með mjög hátt 
orkujafnvægi, þær eru líklega að mjólka lítið. 
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AAT  
AAT eru amínósýrur teknar upp í smáþörmum, en þessar amínósýrur koma frá fóðurpróteini 
sem brotnar niður í smáþörmum, öruverupróteini og endógenupróteini.  
Lágmarks gildi fyrir AAT/NOM er 15. Það er í lagi að lækka lágmarkið hérna ef kýrnar eru 
vel yfir 100% orkujafnvægi og þær eru komnar svolítið inn í mjaltaskeiðið.  
En almennt er þessi AAT parameter að passa að nægjanlegt AAT sé til 
mjólkurframleiðslunnar og því getur það haft áhrif á hana að lækka þetta, sérstaklega snemma 
á mjaltaskeiðinu, þá eru þær viðkvæmari fyrir því.  
Mjög gjarnan vill forritið gefa kúm kjarnfóður seint á mjaltaskeiðinu til þess að ná þeim upp í 

15 í AAT/NOM vegna þess að gróffóðrið er ekki að uppfylla þær kröfur eitt og sér. Við þær 

aðstæður er í lagi að lækka AAT/NOM niður í 14 ef energy-balanse. Þegar við erum að vinna 
með kvígur seint á mjaltaskeiðinu gera þær miklar kröfur til AAT sem nota á í vöxtinn. Þá 
getur verið nauðsynlegt að skipta þeim í tvo flokka, kvígur sem þurfa að vaxa og kvígur sem 
eru vænar og þurfa ekki eins að vaxa. Þær sem eru vænar þola þá frekar lækkað lágmark á 
AAT/NOM. 
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PBV (PBVp g/kg TS) 
PBV er prótein jafnvægi í vömb og segir til um hvort nægjanlegt framboð af byggingarefni 
fyrir örveruprótein framleiðsluna sé til staðar í vömbinni. Hámarksgildi fyrir PBV er 40 en 
lágmarksgildið er mismunandi og er fundið miðað við orkuleiðrétta mjólk (OLM/ECM) á dag. 
Ef gróffóðrið inniheldur hátt PBV gildi getur verið erfitt að fá góða lausn þar sem forritið fer 
þá í kjarnfóðrið til að lækka PBV gildi skammtsins. Ef samsetning skammtsins lítur óeðlilega 
út skal skoða PBVp g/kg TS og ef það liggur í 40 (hámarkinu) þá getur verið gott að velja 
kjarnfóður sem hefur neikvætt gildi á PBV og/eða að hækka hámarkið. Það er alveg óhætt að 
hækka hámarksgildið upp í 60 og jafnvel hærra ef einungis er í boði að nota mjög PBV ríkt 
gróffóður. Það er mjög óhentugt að láta þetta stjórna miklu um skammta samsetningu þó það 
sé nauðsynlegt að hafa þetta til hliðsjónar.  
Það er einnig mögulegt að lækka lágmarksgildið ef illa gengur að ná því en hafa í huga að fara 
ekki neðar en -5. Það er mikilvægt að fylgjast vel með hvort reiknað gildi fyrir PBV liggi 
annaðhvort í hámarki eða lágmarki því ef svo er þarf forritið að þröngva sér þangað. 
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Vambarjafnvægi 
Vambarjafnvægi segir til um hlutfall auðleystra kolvetna á móti torleystum (sykur og sterkja á 
móti NDF). Hámark er 0,6 og ef farið er hærra en það er veruleg hætta á að vambar umhverfið 
verið óhagstætt fyrir vambar örverurnar vegna lækkaðs sýrustigs. Til að lækka hlutfallið í 
fóðurskammti þarf að gefa minna kjarnfóður. Þá þarf að setja hámark á kjarnfóðurátið eða 
sækja aðra kjarnfóðurtegund. Þarna er mjög mikilvægt að kjarnfóðurtegundin passi vel við 
það gróffóður sem gefið er og bæti það upp þar sem á vantar, til þess að lágmarka magn 
kjarnfóðurs sem þarf með gróffóðrinu. Þetta er sérstaklega mikilvægt þar sem kjarnfóðrið er 
gefið sjaldan (2 á dag). 

 
Vambarniðurbrotin sterkja og sykur í g/kg þe 

Þetta er parameter sem er ekki hakað í, það þýðir að hann er aðeins til viðmiðunar en ekki 
notaður beint í útrekingum. En hinsvegar er vel hægt að haka við hann og nota hann þannig 
líka. En eins og hann er settur upp núna eru ekki min og max gildi svo það yrði þá að setja 
amk. Annað inn svo það hefði einhver áhrif. En þennan parameter er mjög gott að fylgjast 
með þegar verið er að gefa mikið af auðleystum kolvetnum eins og t.d. í byggi. Það er gott að 
miða við að hann fari ekki yfir 250 g/kg. Það hefur sýnt sig að ef hann fer yfir það fer það 
hafa neikvæð áhrif á gripina, t.d. umferð í mjaltþjón. Þessi parameter er við bót við 
vambarjafnvægið og á að hjálpa okkur að halda vambarstarfseminni góðri. Ef þetta er mjög 
hátt þá þarf að velja kjarnfóður sem brotnar hægar niður, þe. Sterkjan eins og t.d. maís og gefa 
minna bygg. 
 

Tyggitími 
Tyggitími er mældur í mínútum á kíló þurrefnis og er samanlagður át og jórturtími 
fóðurskammtsins. Tyggitími er reiknaður út frá agnastærð, NDF og iNDF greiningu fóðursins. 
Þegar fóðuráætlanir eru reiknaðar er ekki hakað í tyggitíma sem þýðir að hann er ekki tekinn 
beint inn í útreikningana en hann er alltaf gefinn upp við hliðina á vambarjafnvæginu. 
Lágmarkið er sett í 32 mín/kg þe og ef farið er undir það er ekki nægjanlegur strúktúr í 
fóðurskammtinum. Þetta getur gerst ef fóðrið er saxað í heilfóðurvagni og/eða við mikila 
kjarnfóðurgjöf. Til þess að fá hærri tyggitíma þarf þá að gefa eitthvað grófara með, t.d. hálm. 
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Fylligildi 
Fylligildi og átgeta er reiknað. Allar kýrnar sem verið er að vinna áætlun fyrir fá reiknaða 
átgetu út frá nr. mjaltaskeiðs, vikum í mjöltum, vikum frá sæðingu, nyt og fl. Lágmarks 
fylligildi er 97% af reiknaðri átgetu og hámarksfylligildi er jafnt reiknaðri átgetu. Þannig fá 
kýrnar mismunandi lágmark og hámark í fylligildi. Hver fóðurskammtur fær reiknað fylligildi 
þar sem tekið er tillit til fylligildi kjarnfóðursins, reiknað fylligildi gróffóðursins og tekið tillit 
til kjarnfóður hlutfalls. Ef fóðurskammturinn fær hærra fylligildi en það sem sett er í hámark 
þýðir það að kýrnar nái ekki að éta skammtinn, þetta rúmast ekki í vömbinni. Þá þarf mjög 
líklega að velja gróffóður með betri gæðum ef það er mögulegt, eða aðra kjarnfóðurtegund 
sem passar betur við gróffóðrið. Ef fóðurskammturinn reiknast með lægra fylligildi en það 
sem gefið er sem lágmark þýðir að kýrnar geti mögulega étið meira en það sem sett er fram í 
skammtinum og þar af leiðandi éta þær mjög líklega meira ef þær hafa aðgang að meira fóðri 
eins og í lausagöngufjósum. Það þýðir þá líka að þær fara mjög líklega hátt í orku – jafnvægi 
sem gæti leitt til offeitra dýra í fjósinu. Þá gæti verið gott að sækja grófara fóður með í 
skammtinn.  

   
 Lágmark Hámark 

Fylleverdi ICL x 0,97 ICL 

 
Steinefni 

Viðmið fyrir steinefnin sem greind eru í hefðbundinni steinefnagreinginu eru hérna í töflunni. 
Það þarf að sækja steinefnin sérstaklega ef við viljum sjá hvaða niðurstöður fóðursamtarnir 
eru að gefa af steinefnunum. Þá er farið í definer egen opset og steinefnin flutt yfir á listann, 
svo er valið egen definert og ýtt á bruk. Ef við ætlum að fá CAB gildi reiknað fyrir 
fóðurskammtinn verður að efnagreina fyrir brennisteini (S) og klór (Cl) í gróffóðrinu auk 
hefðbundinna steinefna. Ég mæli ekki með því að hafa hakað í steinefnin þegar áætlanir eru 
unnar heldur einungis hafa þau með svo hægt sé að fylgjast með því hvað fóðrið er að gefa og 
þá hvaða steinefnablöndur sé hentugt að velja með. Þá er hægt að sækja steinefnablöndur og 
láta forritið velja þær og setja magn sem æskilegt sé að gefa. En þá ætti að vera búið að vinna 
grunn áætlun þar sem komin er einhver grunnur af magni og tegundum gróf- og kjarnfóðurs.  
  

 Ca P Mg K Na 

g/ kg TS 3,0-5,0 2,0-3,5 1,2-2,2 15-35 0,05-1,5 
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Fitusýrur 
Lágmarks viðmið fyrir fitusýrur er reiknað út frá orkuleiðréttri mjólk og því mismunandi fyrir 
kýrnar sem verið er að gera áætlun fyrir. Hámmarkið liggur þó fast og er til þess að ekki verið 
of mikil fita í fóðurskammtinum því það hefur neikvæð áhrif á átið. Þrátt fyrir að lágmarkið 
liggi á mismunandi stað og fari mest upp í 20 hafa sumir bent á að gott sé að hafa lágmarkið 
alltaf í 20. Það er ekki hakað í fitusýrur þegar áætlanir eru gerðar en það getur verið gott að 
fylgjast með því hvað skammturinn er að gefa þrátt fyrir að þetta hafi ekki bein áhrif á 
útreikningana. Þegar við erum að vinna með bú sem hafa háa fituprósentu getum við lent í 
vandræðum hérna, sérstaklega ef við erum að nota ódýrar kjarnfóðurtegundir. 
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