
 

 

 

 

 

 

Í  fjó sinu á  Bru ástó ðum, mynd Bændábláðið 

ÚTLITSDÓMAR Á ÍSLENSKUM KÚM - 
LÝSING 

Guðmundur Jóhannesson tók saman 



EFNISYFIRLIT 

Efnisyfirlit 

Ínngángur ______________________________________________________________________________________________ 3 

Einstákir eiginleikár ___________________________________________________________________________________ 6 

Bóldy pt _________________________________________________________________________________________________________ 6 

Ú tló gur _________________________________________________________________________________________________________ 6 

Yfirlí ná __________________________________________________________________________________________________________ 6 

Málábreidd _____________________________________________________________________________________________________ 7 

Hálli málá _______________________________________________________________________________________________________ 7 

Brátti málá _____________________________________________________________________________________________________ 8 

Stáðá hæklá frá  hlið ____________________________________________________________________________________________ 8 

Stáðá hæklá áftánfrá  ___________________________________________________________________________________________ 8 

Hálli kláufá _____________________________________________________________________________________________________ 9 

Ju gurjáfnvægi __________________________________________________________________________________________________ 9 

Ju gurfestá áð frámán ________________________________________________________________________________________ 10 

Ju gurbánd ____________________________________________________________________________________________________ 10 

Ju gurdy pt _____________________________________________________________________________________________________ 10 

Spenágerð ____________________________________________________________________________________________________ 11 

Spenálengd ___________________________________________________________________________________________________ 11 

Spenáþykkt ___________________________________________________________________________________________________ 11 

Stáðá frámspená _____________________________________________________________________________________________ 12 

Spenáóddur __________________________________________________________________________________________________ 12 

Mjáltir ________________________________________________________________________________________________________ 12 

Skáp ___________________________________________________________________________________________________________ 13 

Aukáspenár __________________________________________________________________________________________________ 14 

Hóldstig _______________________________________________________________________________________________________ 14 

Hæð ___________________________________________________________________________________________________________ 15 

Athugásemdir ________________________________________________________________________________________________ 15 

Ná nári sky ringár á  áthugásemdum í  ku áskóðun _______________________________________________________ 15 

Heildáru tlitsmát – einkunn __________________________________________________________________________ 18 

Bestu einkunnir óg vægi eiginleiká _________________________________________________________________________ 19 

Athugásemdir til frá drá ttár _________________________________________________________________________________ 19 

Eyðubló ð fyrir ku áskóðun ___________________________________________________________________________ 21 

Mjáltir óg skáp til bændá ____________________________________________________________________________________ 22 



EFNISYFIRLIT 
Heimildir ______________________________________________________________________________________________ 23 

Viðáuki Í. Tó lulyklár fyrir hórnálág óg lit ___________________________________________________________ 24 

Hórnálág/einkenni __________________________________________________________________________________________ 24 

Litur __________________________________________________________________________________________________________ 24 

 



INNGANGUR 

Bls. 3 

Ínngángur 

Í  þessu kveri er áð finná sámántekt várðándi u tlitsdó má á  ku m á  Í slándi, þ.e. ly singu á  dó mskálánum, 

u treikningi á  u tlitsmáti óg upply singár várðándi mát á  mjó ltum óg skápi. Kverinu er ætláð áð ny tást 

stárfándi ku ádó murum, til kennslu í  ku ádó mum óg upply singár fyrir bændur óg áðrá á hugámenn um 

náutgripárækt. 

Fyrstu ku ásy ningár vóru háldnár he rlendis á rið 1903 (Guðjó n Guðmundssón, 1904) en frá  þeim tí má 

háfá byggingárdó már ekið miklum breytingum. A  he ráðssy ningunni við Þjó rsá rbru  1938 vár í  fyrstá 

skipti nótáður á kveðinn einkunnástigi við dó má á  ku m he rlendis. Þár vóru einstó kum 

byggingáreinkennum gefnár einkunnir óg vár þáð mjó g sámbærilegur dó mstigi óg sí ðár vár þró áður áf 

Hjáltá Gestssyni. Dó mstigi Hjáltá vár nótáður á  ku ásy ningum á  Suðurlándi frá  óg með sumrinu 1951 en 

hánn lágði mun meirá upp u r gó ðri byggingu ku nná en gert háfði verið á ður. Í  Bu náðárritinu á rið 1952 

skrifáði Hjálti um ku ásy ningár á  Suðurlándi 1951 óg gerði þár grein fyrir dó mstigánum. Þár er m.á. áð 

finná eftirfárándi ly singu: ”Ky rin á  áð verá með mjó g stó rt ju gur, óg ó ll ju grin eigá áð verá jáfnstó r. Ju grið 

á  áð verá lángt frám óg áftur óg nókkuð breitt. Þáð á  áð verá vel upp bórið, ekki sí t. Spenárnir eigá áð 

verá reglulegá settir óg hæfilegá stó rir. Ky rin á  áð verá mjó g láusmjó lk, á n þess þó , áð hu n se  lek. Ju grið 

á  áð fállá sámán eftir mjáltir óg hreinmjó lkást með mjáltáve l.” (Hjálti Gestssón, 1952:244). Hjálti ly sir 

málábyggingu jáfnfrámt svó: ”Ky rin þárf áð háfá mjó g breiðár málir, jáfnár, þ.e. mjó kká lí tið áftur, óg 

beinár, þ.e. hállá lí tið áftur. Allt þettá er náuðsynlegt til þess, áð ju grið háfi gótt sæti.” (Hjálti Gestssón, 

1952:244). Ly sing Hjáltá á  dó mstigánum er lengri óg má  finná eins óg á ður ságði í  Bu náðáritinu 1952 á  

bls. 243-245. 

Dó mstigi Hjáltá vár nótáður til á rsins 1976 þegár Erlendur Jó hánnssón þá verándi 

náutgripáræktárrá ðunáutur, þró áði ny ján óg mjó g í tárlegán dó mstigá á  lí kán há tt óg verið vár áð gerá í  

ná gránnáló ndunum. Erlendur táldi áð dó mstiginn ætti áð sy ná veikleiká ku nná óg ly sá þeim betur 

(Erlendur Jó hánnssón, 1977). Erlendur ly sir dó mstigánum þánnig: ”Helzti munur á  þessu ny já 

dó mspjáldi óg þeim sem nótuð háfá verið til þessá, er, áð þáð er mun y tárlegrá. Meðál ánnárs eru teknár 

upp beinár mælingár á  spenum óg ju gurhæð. Mjáltálági ku nná er ly st eftir umsó gn bændá. Úpply singár 

eigá áð fá st um spenágállá, spenámeiðsli óg ju gurbó lgu. Í  fyrstá skipti eru teknár up ly singár á  bó gum óg 

frámfó tástó ðu. Einnig verður áthugáð, hvórt ky rnár eru lá gfættár.” (Erlendur Jó hánnssón, 1977:671). 

Eilí tið áftár í  ly singu Erlendár á  dó mstigánum er áð finná ná nári u tlistun á  dó mi á  spenástó ðu þár sem 

segir: ”Hægt er áð veljá um 6 mismunándi spenástó ður. Ef spenástáðán er jó fn eru gefin 5 stig, ef 

áfturspenár ná stæðir eru gefin 4 stig, fyrir gleiðá frámspená 2 sig óg sámá fyrir u tstæðá spená eðá ef 

frám- eðá áfturspenár eru ná stæðir. Ef um flá ttu er áð ræðá er ekkert stig gefið.” (Erlendur Jó hánnssón, 

1977:671).  Dó mspjó ldin byggðu á  sámsvárándi spjó ldum frá  ná gránnáló ndunum, á sámt því  áð byggjá á  

se rstó kum kví guskóðunárdó mstigá sem Mágnu s B. Jó nssón, skó lástjó ri Bændáskó láns á  Hvánneyri, óg 

Bjárni Arásón, rá ðunáutur Bu náðársámbánds Bórgárfjárðár, hó fðu u tbu ið tveimur á rum fyrr vegná 

skóðunár á  kví gum undán náutum sem vóru í  áfkvæmáránnsó knum (Jó n Viðár Jó nmundssón, 1975). 

Þárná má  gló ggt sjá  áð menn eru fárnir áð fikrá sig nær lí nulegum dó mstigá þó  ekki se  hægt áð teljá 

dó mstigá Erlendár lí nulegán í  þeim skilningi eins óg hánn er í  dág. Dó mstigi Erlendár blándáði sámán 

mismunándi þá ttum í  einá einkunn en á hrif í  þá  á tt eru sámt greinileg. Hins vegár vár vándámá lið við 

dó mstigá Erlendár áð í  dó mseinkunn má tti greinilegá sjá  mikil á hrif y missá ytri þá ttá sem ekki vár 

leiðre tt fyrir. 
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Enn várð breyting á  dó mstigánum á rið 1986 þegár Jó n Viðár Jó nmundssón tó k við fórystu í  

sy ningárstárfi í  náutgripárækt. Þá  vár tekinn upp dó mstigi sem unninn vár í  sámvinnu þeirrá Jó ns Viðárs 

óg Mágnu sár B. Jó nssónár. Segjá má  áð þessi dó mstigi háfi verið dó mstigi Hjáltá Gestssónár með 

breyttum á herslum þár sem m.á. einkunnir fyrir hó fuð óg hu ð vóru felldár u t. Í  þessum dó mstigá vóru 

dæmdir 10 eiginleikár, einkunnir gefnár í  heilum tó lum óg stiginn þánnig upp byggður áð hæstá einkunn 

gáf bestu u tkómu. Flestir eiginleikánná vóru hins vegár sámsettir óg byggðu á  mó rgum smærri 

eiginleikum sem hver óg einn várð áð uppfyllá á kveðnár kró fur til áð hæstá einkunn væri gefin. Gállinn 

við þennán dó mstigá vár sá  áð mát óg á herslur þess sem dæmdi gá tu háft nókkur á hrif á  einkunnágjó f, 

eðlilegá. 

Erlendis vár verið áð þró á ny já dó mstigá, svókálláð lí nulegá dó mstigá eðá dó mskálá. Þeir þó ttu táká 

hinum fyrri frám í  ly singu einstákrá  byggingáreiginleiká gripánná. Lí nulegur dó mstigi vár fyrst nótáður 

he rlendis 1994 þegár Snórri Sigurðssón vánn sitt BS-verkefni á  Hvánneyri þár sem hánn bár sámán 

þá verándi dó mkerfi óg lí nulegá u tlitsmátið fyrir ky r. Gerður vár lí nulegur dó mstigi fyrir í slenskrá ky r óg 

fyrirmyndin só tt í  smiðju Dáná með áðló gun áð se rkennum í slenská ku ákynsins óg á herslum í  

kynbó tástáfi he rlendis. 

Lí nulegá mátið vár nótáð sámhliðá dó mstigá þeirrá Jó ns Viðárs óg Mágnu sár B. til á rsins 2014. Þáð hefur 

verið nótáð áð mestu ó breytt állán þánn tí má með þeim breytingum áð inn háfá verið teknir eiginleikár 

eins óg hæð óg hóldstig. Frá  á rinu 2014 er eingó ngu nótást við lí nulegt mát við dó má á  ku m he r á  lándi.  

A  fyrri hlutá á rsins 2017 vár fárið áð sendá bændum eyðubláð til máts á  mjó ltum óg skápi á ður en kómið 

vár til þeirrá í  ku áskóðun. Með þessári breytingu háfá dó már á  mjó ltum óg skápi nær álfárið færst yfir í  

hendur bændá. Snemmá á rs 2020 vár sí ðán gerð su  breyting áð bændur getá metið skáp kví gná við skil 

á  mjó lkursky rslu 30-90 dó gum eftir fyrstá burð. Með því  er verið áð reyná áð fá  sem flestá gripi metná 

hváð skáp várðár á  sem lí kustum tí má eftir burð. 

 

Línulegt mat 

Lí nulegt mát ly sir ekki gæðum beint heldur ly sir miklu fremur lí ffræðilegum breytileiká hvers eiginleiká 

fyrir sig. Eiginleikunum eru gefnár einkunnir á  bilinu 1-9, þ.e. sitt hvórum megin á  skálánum eru ystu 

lí ffræðilegu mó rk hvers eiginleiká fyrir sig eðá því  sem næst. Sumir eiginleikánná háfá bestu gildi eðá 

kjó rstó ðu á  þessum ystu mó rkum meðán áð bestá gildi ánnárrá liggur nær miðju skáláns. Þáð er því  ekki 

hægt áð leggjá sámán állár einkunnir einstáks grips óg fá  þánnig frám heildármynd áf gripnum. Lí nulegá 

mátið hefur þánn stó rá kóst áð mátið verður hlutlægárá þár sem ekki þárf áð vegá sámán márgá smærri 

eiginleiká í  hverjá einkunn. Þánnig kómá kóstir óg gállár sky rár frám, kynbó támátið verður ná kvæmárá, 

niðurstó ður eru meirá ly sándi fyrir áfkvæmáhó pá náutánná, niðurstó ður hentá ræktunárskipulági 

einstákrá bu á betur, mátið er áuðlærðárá áuk þess sem þáð er vel skilgreint á  álþjó ðlegum vettvángi. 

He r hefur verið bætt við óg tekið sámán á  einn stáð y mis viðmiðunárgildi sem nótuð eru við dó máná. 

Mó rg þeirrá háfá þró ást í  á ránná rá s óg á  þáð ekki sí st við um mjáltir eftir því  sem þekking óg mælingár 

á  þeim eiginleiká háfá órðið álgengári með tilkómu ráfrænná mjáltákerfá. Y mis viðmiðunárgildi eru 

fengin óg stáðfærð u r smiðju Dáná (SEGES) eðá Ínternátiónál Cómmitee fór Animál Recórding (ÍCAR). 

Grundvállárátriði við nótkun á  lí nulegu máti er áð hver einkunn ly si eingó ngu einum eiginleiká óg áð 

eiginleikárnir: 
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• Se u lí nulegir í  lí ffræðilegum skilningi 

• Se u stákir 

• Se u árfgengir 

• Se u hágrænir, þ.e. se u í  beinu eðá ó beinu sámbándi við ræktunármárkmið 

• Se u mælánlegir í  stáð einkunnágjáfár 

• Háfi lí ffræðilegán breytileiká innán stófnsins 

• Se u ekki sámsettir, þ.e. ly si einstó kum hlutá/eiginleikum ky rinnár á n þess áð áðrir eiginleikár 

háfi þár á hrif á  

Við nótkun á  lí nulegi máti, eins óg í  ó ðrum bu fjá rdó mum, er sámræmi óg nótkun skáláns milli dó márá 

mjó g mikilvæg. Þá  er ekki sí ður mikilvægt áð nótkun skáláns ná i yfir állán eðá sem næst állán þánn 

breytileiká sem er áð finná innán stófnsins. Þáð er því  ljó st áð nótkun lí nulegs máts he rlendis verður 

ó nnur en ví ðást hvár erlendis þár sem breytileiki í  einstó kum eiginleikum er órðinn mun minni en gerist 

óg gengur he r. 
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Einstákir eiginleikár 

BOLDÝPT 

Ky rin er metin frá  hlið, þár sem verið er áð skóðá dy pt bólsins frá  spjáldhrygg óg ló ðre tt niður frámán 

við ju grið. Ky r með mjó g dju pán ból fær einkunniná ní u, en ky r með mjó g grunnán ból fær einkunniná 

einn. 

 

 

ÚTLÖGUR 

Ky rin er metin áftánfrá  óg frá  hlið óg er rifjáhvelfing hennár dæmd. Ú tló gumiklár, tunnulágá ky r með 

gleitt sett rif fá  einkunniná ní u en ky r með fló t rif fá  einn í  einkunn. 

 

 

YFIRLÍNA 

Ky rin er metin frá  hlið óg yfirlí nán frá  herðákámbi um hrygg óg áftur á  háláró t metin. Ef hrygglí nán er 

mjó g sigin fær ky rin einn í  einkunn. Fyrir beiná yfirlí nu fær hu n sjó , en ef yfirlí nán er órðin ku pt fær 

ky rin ní u í  einkunn. 
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MALABREIDD 

Ky rin er metin áftánfrá  óg breidd málánná metin. Ef mjó g lángt er milli setbeinshnu tná óg málirnár 

breiðár fær ky rin ní u í  einkunn fyrir þennán eiginleiká, en ef setbeinshnu turnár sitjá þró ngt óg 

málirnár því  gránnár fær ky rin einn í  einkunn. 

 

Til viðmiðunár: 

1. Mjó g gránnár málir = cá. 8 cm 

5. Meðálbreiðár málir = cá. 15 cm 

9. Mjó g breiðár málir  = cá. 22 cm 

 

HALLI MALA 

Ky rin er metin frá  hlið óg mát lágt á  hállánn milli efstá hlutá mjáðmárhórns óg áftur áð efstá hlutá 

setbeins. Þegár efsti hluti mjáðmárhórnsins er lí tillegá hærri en efsti hluti setbeinsins, fær ky rin 

einkunniná fimm. Ef setbeinið er mun lægrá en mjáðmárhórnið fær ky rin ní u fyrir þánn eiginleiká. Ef 

setbeinið er hærrá en mjáðmárhórnið fær ky rin einkunniná einn. 

 

Til viðmiðunár: 

1. Setbeinið er cá. 8 cm hærrá en mjáðmárhórn 

3. Setbeinið er jáfnhá tt mjáðmárhórni 

5. Setbeinið er eilí tið lægrá en mjáðmárhórn 

7. Setbein er nókkru lægrá en mjáðmárhórn, cá. 8-16 cm 

9. Setbein er mun lægrá en mjáðmárhórn, meirá en 16 cm 
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BRATTI MALA 

Ky rin er metin áftánfrá  óg mát lágt á  bráttá málánná niður áð læri, sem myndást vegná stó ðu 

lærleggstópps gágnvárt mjáðmárhórni óg setbeini. Ef málirnár eru þáklágá óg hórnið um lærleggstópp 

þ.á.l. hvásst (milli mjáðmárhórns óg setbeins) fær ky rin einn í  einkunn fyrir eiginleikánn. Ef málirnár 

eru hins vegár flátár óg hórnið um lærleggstópp því  gleitt, fær ky rin ní u fyrir þennán eiginleiká. 
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STAÐA HÆKLA FRÁ HLIÐ 

Þessi eiginleiki er á vállt metinn frá  hlið ky rinnár. Ef hækilstáðán (hækilhórnið) er ná lægt 150-155° fær 

ky rin fimm fyrir eiginleikánn, en ef hækilstáðán ná lgást órðið beiná lí nu (180°) fær hu n einn fyrir 

eiginleikánn. Ef hækilstáðán er mjó g hókin fær ky rin ní u fyrir eiginleikánn. 

 

STAÐA HÆKLA AFTANFRÁ 

Hækilstáðán er metin áftánfrá  óg re ttleiki fó tánná skóðáður. Ef hægt er áð drágá ló ðre ttá lí nu niður 

áfturfætur, þ.e. sámsí ðá fó tstáðá, fær ky rin sjó  fyrir þennán eiginleiká. Ef fó tstáðán er áftur á  mó ti 

þró ng óg hæklárnir ná  sámán fær ky rin einn fyrir eiginleikánn. Ky r sem eru hjó lbeinó ttár fá  

einkunniná ní u. 
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HALLI KLAUFA 

Hálli kláufá er metinn með því  áð skóðá hórnið sem myndást milli leggs óg kláufá. Ef hórnið er mikið óg 

ky rin með lángár kju kur fær hu n einn í  einkunn fyrir eiginleikánn. Ef drágá má  ná nást beiná lí nu niður 

legginn óg um kláufir óg ky rin með mjó g stuttár kju kur, fær ky rin ní u í  einkunn fyrir þennán eiginleiká. 

 

 

 

JÚGURJAFNVÆGI 

Þessi eiginleiki er metinn frá  hlið ky rinnár. Ef ju grið er jáfnt, þ.e. frám- óg áfurhlutár ju gursins eru 

jáfnstó rir óg -sí ðir fær ky rin 5 í  einkunn. Se  hins vegár ju grið mjó g áfturþungt fær ky rin ní u í  einkunn 

óg se  þáð mjó g frámþungt fær hu n einkunniná einn. 
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Til viðmiðunár: 

1. Frámhlutár eru 12 cm sí ðári en áfturhlutár 

3. Frámhlutár eru 6 cm sí ðári en áfturhlutár 

5. Aftur- óg frámhlutár eru jáfnsí ð 

7. Afturhlutár eru 6 cm sí ðári en frámhlutár 

9. Afturhlutár eru 12 cm sí ðári en frámhlutár 
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JÚGURFESTA AÐ FRAMAN 

Þessi eiginleiki er metinn frá  hlið ky rinnár. Ef tengsl milli ju gurs óg kviðár (bóls) eru várt merkjánleg 

fær ky rin ní u fyrir þennán eiginleiká, en ky r sem háfá ju grið láust frá  ból (þ.e. slitið niður) fá  einn í  

einkunn. 

 

 

JÚGURBAND 

Þegár ju gurbánd er metið er litið til fellingárinnár sem myndást milli ju gurhelmingá. Ef fellingin er 

dju p óg greinileg óg nær állt frá  ó ftustu óg efstu mó rkum ju gursins óg állá leið niður á  milli spenánná 

fær ky rin ní u fyrir eiginleikánn. Ef fellingin se st hins vegár ekki eðá er várt greinánleg fær hu n einn 

fyrir eiginleikánn. 

 

 

JÚGURDÝPT 

Ju gurdy pt er metin með viðmiðun við hækilliðinn. Ef ju gurbótninn ber við hækilliðinn fær eiginleikinn 

þrjá . Ef ju gurbótninn er lí tillegá ófán við liðinn fær ky rin fimm fyrir eiginleikánn, en fær einkunniná ní u 

ef ju grið er há tt yfir hækilliðnum. Til áð fá  einkunniná einn þárf ju grið áð verá mitt milli gó lfs óg 

hækilliðs. 
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SPENAGERÐ 

Þessi eiginleiki er fyrst óg fremst metinn á  frámspenum. Viðmiðun er su  áð spenárnir se u jáfnþykkir 

ófán frá  ju gri niður áð spenáendá óg fær ky rin þá  einkunniná fimm. Se u spenárnir mjó g keilulágá, þ.e. 

mjó g þykkir efst óg mjó kká mikið niður, fær ky rin einkunniná einn en se u spenárnir mjó g kylfulágá, 

þ.e. þykkástir um miðjuná óg mjó kká svó til beggjá endá, fær ky rin einkunniná ní u. 
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SPENALENGD 

Þessi eiginleiki er metinn á  ó ðrum hvórum frámspenánum. Viðmiðunin 

er su  áð mjó g lángir spenár fá  einkunniná einn en mjó g stuttir spenár fá  

einkunniná ní u. Meðállángir spenár fá  einkunniná fimm. 
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SPENAÞYKKT 

Spenáþykktin er metin á  miðjum frámspená. Ef speninn er mjó g þykkur 

fær hánn ní u í  einkunn, en ef speninn er gránnur fær hánn einn. 

Meðálbreiður speni fær einkunniná fimm. 
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Eftirfárándi gildi eru til 
viðmiðunár: 

Lengd spena, mm Einkunn 

>80 1 

70 2 

60+ 3 

55+ 4 

50 5 

45 6 

40 7 

35 8 

<30 9 

Eftirfárándi gildi eru til 
viðmiðunár: 

Þykkt spena, mm Einkunn 

>15 1 

15 2 

17 3 

20 4 

23 5 

26 6 
28 7 

30 8 
30> 9 
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STAÐA FRAMSPENA 

Spenástáðán er metin áftánfrá  óg tekið er tillit til stó ðu þeirrá sem óg stáðsetningár á  ju grinu. 

Frámspenár sem eru jáfnt stáðsettir undir ju grinu óg ví sá inn á  við, fá  einkunniná ní u. Spenár sem 

stáðsettir eru utárlegá á  ju grinu óg ví sá u t á  við, fá  einkunniná einn. 

 

SPENAODDUR 

Þessi eiginleiki er metinn með skóðun á  spenáóddi verði því  kómið við en áð ó ðrum kósti með 

sjó nmáti. Se  spenáóddur yddur, þ.e. spenáópið er há lfu thverft, fær ky rin einn í  einkunn, se  spenáóddur 

á válur óg vel lágáður fær ky rin fimm í  einkunn en se  spenáóddur mjó g sy ldur, þ.e. spenáópið er áð 

segjá má  í  há lfgerðri ská l, fær ky rin ní u í  einkunn. 
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MJALTIR 

Þessi eiginleiki byggist á  máti bó ndáns óg fær ky r sem tæmir sig hrátt óg vel en lekur sig ekki milli 

mjáltá á ttá í  einkunn. Se  ky rin áftur á  mó ti mjó g fástmjó lká, svó þáð váldi erfiðleikum við mjáltir fær 

eiginleikinn einn í  einkunn. 

Til viðmiðunár – mjáltákerfi á n mælingár á  mjó lkurflæði (10 kg má lnyt): 

1. Fástmjó lká, < 1 kg/mí n, mjáltátí mi yfir 10 mí n. 

2. Mjó g sein í  mjó ltum, um 1 kg/mí n, mjáltátí mi ná lægt 10 mí n. 

3. Sein í  mjó ltum, um 1,2 kg/mí n, mjáltátí mi 8-9 mí n.  

4. Sein/þung í  mjó ltum, um 1,5 kg/mí n, mjáltátí mi 6-7 mí n. 

5. Meðálfljó t, um 1,8 kg/mí n, mjáltátí mi 5-6 mí n. 

6. Frekár fljó t/le tt, um 2,1 kg/ mí n, mjáltátí mi 4-5 mí n. 

7. Fljó t/le tt í  mjó ltum, um 2,5 kg/mí n, mjáltátí mi um 4 mí n. 

8. Mjó g fljó t/le t í  mjó ltum (ekki lek), um eðá yfir 3,2 kg/mí n, mjáltátí mi um 3 mí n. 

9. Se rstáklegá fljó t/le tt í  mjó ltum (lek), um ≥ 4 kg/mí n, mjáltátí mi minni en 2,5 mí n. 
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Se  ráfræn mæling á  mjó lkurflæði til stáðár, eins óg á  bu um með mjáltáþjó n/á, er eftirfárándi nótáð til 

viðmiðunár: 

Línulegt Mjaltaþjónar Mjaltakerfi 

mat DeLaval* Lely/GEA/Merlin DeLaval SAC 

1 <1,0 (0,5) <0,7 <0,7 <0,7 

2 1,1-1,4 (0,6-0,9) 0,7-0,9 0,7-0,9 0,7-0,8 

3 1,5-1,8 (1,0) 1,0-1,2 1,0-1,3 0,9-1,1 

4 1,9-2,3 (1,1-1,2) 1,3-1,4 1,4-1,6 1,2-1,3 

5 2,4-2,7 (1,3-1,4) 1,5-1,7 1,7-2,0 1,4-1,6 

6 2,8-3,2 (1,5-1,6) 1,8-2,1 2,1-2,4 1,7-1,9 

7 3,3-3,7 (1,7-1,8) 2,2-2,5 2,5-2,8 2,0-2,4 

8 3,8-4,5 (1,9-2,2) 2,6-3,2 2,9-3,4 2,5-2,7 

9 4,5 (2,3) >  3,3> 3,5> 2,7> 

Tó lur eru m.v. mjó lkurflæði (l/mí n) 

* Athugið áð tó lur innán svigá fyrir DeLávál-mjáltáþjó ná eru mjó lkurflæði m.v. „bóxtí má“ en hinár m.v. ráunflæði. 

„Bóxtí mi“ er frá  því  ky rin kemur inn óg þár til hu n fer u t áftur en ráunflæði miðást við frá  því  ky rin fer áð seljá þár 

til mjó ltum ly kur. Mismunándi er eftir kerfum hvór tálán er gefin upp. 

Ránnsó knir háfá sy nát áð mjó lkurflæði breytist lí tið 

yfir mjáltáskeiðið óg því  þárf ekki áð táká tillit til 

stó ðu á  mjáltáskeiði við mát á  mjó ltum. 

Myndin he r til hliðár sy nir niðurstó ður u r BS-

verkefni Ru nár Geirs Ó láfssónár (2016) þár sem 

hánn skóðáði mjó lkurflæði á  1. mjáltáskeiði á  

í slenskum ku ábu um. 

 
SKAP 

Þessi eiginleiki byggist á  máti bó ndáns óg fá  ky r sem eru mjó g ró legár einkunniná ní u. Ef ky rin er hins 

vegár mjó g viðkvæm fær hu n einn fyrir þennán eiginleiká. Mjó g mikilvægt er áð blándá 

skáphó rku/geðvónsku eðá styggð ekki inn í  þettá mát. 

Bóndinn fær sent eyðublað og þar er eftirfarandi til viðmiðunár við mát á  skápi: 

Línulegt mat Til viðmiðunar 

1. Ó viðrá ðánlegt skáp, mjó g skápmikil óg ó mó gulegt áð eigá við í  mjó ltum 

2. Mjó g slæmt skáp, mjó g erfið óg skáphó rð 

3. Slæmt skáp, erfið óg skáphó rð í  lengri tí má 

4. Skáp undir meðállági, á kveðin óg skápmikil fyrst en órðin támin 

5. Meðálgótt skáp, ó kyrr í  fyrstu en órðin támin 

6. Fremur gótt skáp, ó kyrr í  fyrstu en támdist innán tí ðár 

7. Gótt skáp, áðeins ó kyrr fyrst en támdist fljó tt 

8. Mjó g gótt skáp, ró leg ky r óg mjó g fljó t áð temjást 

9. Frá bært skáp, mjó g ró leg ky r óg áldrei verið til vándræðá 
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AUKASPENAR 

Fjó ldi áukáspená áftán á  ju grinu er metinn á  efirfárándi há tt: 

1=Enginn   4=Einn áukásp. en kirtill við spená 7=Fleiri en tveir áukáspenár 

2=Vártá, ekki eiginl. áukásp. 5=Tveir áukáspenár   8=Fl. en tveir áukásp. óg kirtill v. sp. 

3=Einn sky r áukáspeni  6=Tveir áukásp. þár sem kirtill er við sp. 9=Sámváxinn áukáspeni  

 

HOLDSTIG 

Við mát á  hóldum er einkum hórft til hóldá á  þverþórnum, rifjum, mjáðmáhnu tum, háláró t óg setbeins. 

Se u þverþórn mjó g skó rp, rifbein sjá st greinilegá, mjáðmáhnu tur hvássár óg á berándi, hu ð á  háláró t 

strekkt óg hnu tur setbeiná hvássár óg á berándi fær ky rin einkunniná einn. Ef hins vegár þverþórn 

finnást ekki, fitumyndun er á  rifjum, mjáðmáhnu tur mjó g fitusettár óg hnu tur setbeiná finnást ekki fær 

ky r einkunniná ní u. 
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HÆÐ 

Þessi eiginleiki er metinn frá  hlið óg á  færi. Viðmiðunin er áð meðálhá fætt ky r fær einkunniná fimm. Se  

ky r mjó g há fætt fær hu n einkunniná ní u en se  ky r mjó g lá gfætt fær hu n einkunniná einn. 
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ATHUGASEMDIR 

Merkt er við gállá sem ekki ru mást innán dó mskáláns sem slí kir. Þessir gállár/áthugásemdir kómá til 

frá drá ttár með mismiklu vægi við u reikning á  heildárstigum gripsins fyrir u tlit. Athugásemdir eru 

eftirfárándi: 

1. Láusir bó gár   9. Ná stæðir frám- óg áfturspenár  34. Aftárlegá settir áftursp.  

2. Há r króssbeinskámbur  11. Ná stæðir áfturspenár   35. Spenágállár, s.s. klófnir sp. 

30. Frámlá g (frámhállándi yfirl.) 12. Mislángir spenár   40. Íllá lágáðár kláufir   

5. Pókálágá ju gur  31. Frámstæðir spenár   50. Gótt sámræmi 

6. Ó jáfnvægi v/h   32. Sámváxnir millispenár  60. Ky rin skáphó rp/geðvónd 

7. Ju gurpókár   33. Fleiri en eitt spenáóp á  sámá sp. 61. Ky rin stygg    

8. Mikil skipting í  ju gri  17. Millispenár    99. Flá ttá 

Úndántekning frá  því  áð dregið se  frá  í  heildármáti er áthugásemd „50. Gótt sámræmi“ sem merkjá skál 

við hjá  gripum sem háfá se rlegá gótt heildáru tlit/sámræmi óg á stæðá þykir til áð hækká í  u tliti á n þess 

áð lí nulegá mátið táki til þess. 

 

Nánari skýringar á athugasemdum í kúaskoðun 

1. Lausir bógar: Merkjá skál við láusá bó gá þegár þeir eru greinilegá fárnir áð lósná frá  

skrókknum, þ.e. skil skrókks óg bó gá eru órðin á berándi. 

 

2. Hár krossbeinskambur: Þegár kámburinn, í  frámháldi áf háláró tinni, er þáð há r áð ekki 

verður kómist hjá  því  áð táká eftir hónum. Króssbeinskámburinn er óftár en ekki há r, en ekki 

skál merkjá við nemá hánn se  mjó g á berándi. 

 

3. Framlág: Herðákámbur er lægsti punktur, þáð er yfirlí nán hállár frám þegár gripurinn stendur 

á  jáfnsle ttu. 
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4. Pokalaga júgur: Þessár þrjá r myndir sy ná gló gglegá hvernig pókálágá ju gur lí tur u t. Ju grið nær 

hvórki lángt frám á  kvið ne  vel áftur milli áfturfó tá óg verður þár áf leiðándi eins óg póki í  

láginu.  

 

5. Ójafnvægi vinstri/hægri: Annár ju gurhlutinn er á berándi stærri en hin, gætá skál þess áð 

þessi munur á  milli ju gurhelmingá se  ekki til kóminn vegná ju gurbó lgu, mismjáltá eðá ánnárrá 

utánáðkómándi þá ttá. 

 

6. Júgurpokar: Best se  áð lí ká þessu við pelátu ttu, þáð er í  ráun þánnig áð speninn í  heild lí tur u t 

eins óg pelátu ttá, speninn er þykkur efst óg í  frámháldið er svó hinn ráunverulegi mjó i speni. 

Skil ju gurs óg spená eru ó gló gg/ó greinileg. 

 

7. Mikil skipting í júgri: Með mikilli skiptingu í  ju gri er á tt við áð ju grið er skiptist í  fjó rá áugljó sá 

hlutá, má  lí kjá við áð þáð se  „ju gurbánd“ á  milli frám- óg áfturhlutá. 

 

8. Nástæðir fram- og afturspenar: Þegár frám- óg áfturspenár eru ó þárflegá ná lægt hvór ó ðrum, 

he r erum við áð tálá um cirká 5-6 cm eðá styttrá á  milli, myndin sy nir ná stæðá spená.  

 

9. Nástæðir afturspenar: Þegár hórft er áftán á  ju grá snertást áfturspenárnir, eðá állt áð því . 

Getur á tt við um spená sem hállá mikið inn á  við eðá eru innárlegá settir á  ju gurhlutunum. 

 

10. Mislangir spenar: A berándi munur á  lengd spená, hórft á  mismunándi lengd frámspená eðá 

mismunándi lengd áfturspená. Nókkuð álgengt er áð frám- óg áfturspenár se u ekki jáfn lángir 

óg ekki á  áð skrá  þánn mismun se rstáklegá. 

 

11. Framstæðir spenar: Þegár hórft er á  ju gráð frá  hlið ví sá spenárnir 

frám eins óg þeir se u ekki re tt settir á  ju gráð. Fremrá hórn þeirrá 

við ju gur er á berándi minná en 90°, sjá  mynd. 

 

12. Samvaxnir millispenar: Aukáspeni milli frám- óg áfturspená 

(millispeni) er sámváxinn spená. Sámváxinn millispená á  áð skrá  

sem áthugásemd, en ekki gefá 9 í  einkunn á  dó mbláði fyrir 

áukáspená, heldur einungis skrá  í  áthugásemd – ánnárs er verið áð 

tví skrá  sámá gállá. Tekur ekki til áukáspená áftán á  ju gri, þ.e. áftán við áfturspená. 
 

13. Fleiri en eitt spenaop á sama spena: Merkjá við ef speni er með tvó  spenáóp eðá fleiri. 

 

14. Millispenar: He r er bæði á tt við á berándi spená óg vó rtur sem stáðsettár eru á  milli frám- óg 

áfturspená. 

 

15. Aftarlega settir afturspenar: Afturspenár eru þáð áftárlegá settir áð þeir beri ná nást við 

hækillið þegár máður hórfir á  ku ná frá  hlið. Veldur ó þægindum við mjáltir. 

 

16. Illa lagaðar klaufir: Merkjá skál við illá lágáðár kláufir ef áð þær eru ó eðlilegár frá  

ná ttu runnár hendi. He r skál reyná áð greiná á  milli kláufhirðu óg erfðábundinná þá ttá. Dæmi 

um illá lágáðár kláufir eru snu nár kláufir, e. córkscrew. 
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17. Gott samræmi: Ef gripur þykir se rstáklegá glæsilegur á  áð lí tá – he r erum við áð tálá um 

heildármyndiná. Gripur getur verið með gótt sámræmi þó  hánn fá i ekki hæstu einkunn fyrir ó ll 

átriði á  dó msbláði. 

 

18. Flátta: Flá ttá er erfðágálli sem ly sir se r í  því  áð frám- óg 

áfturspenár ó ðrum megin á  ju grinu eru sámváxnir í  einn spená, 

áðeins klófnum í  endánn. A  spenánum eru tvó  spenáóp óg tveir 

ju gurhlutár við sinn hvórn spenáhlutánn Þessu má  álls ekki 

ruglá sámán við sámváxná dverg- óg/eðá millispená. 
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Heildáru tlitsmát – einkunn 

Lí nulegt mát er þess eðlis áð hæstá einkunn (kjó rgildi) er ekki álltáf su  bestá. Þettá á  t.d. við um 

spenáþykkt þár sem bestá einkunn er fimm endá viljum við hvórki háfá spená óf þykká ne  óf gránná. 

Bestá einkunn hvers eiginleiká í  lí nulegu máti er mismunándi eftir eiginleikum óg því  er 

heildáru tlitsmát reiknáð yfir í  tó lugildi u t frá  frá vikum frá  bestu einkunn. 

Þegár hætt vár áð nótá „gámlá“ dó mskálánn he rlendis snemmá á rs 2014 vár u treikningi á  u tlitsmáti 

breytt í  sámræmi við þettá. Hins vegár vár innbyrðis vægi skrókks, ju gur- óg spenágerðár, mjáltá óg 

skáps lá tið háldá se r í  meginátriðum. Þánnig vegá skrókkeinkunnir nu  sámáls 35% eins óg á ður. 

Breytingin sem várð várðándi skrókk ly tur áð því  áð hæð vegur nu  6% í  heildáru tlitsmáti óg vægi 

ánnárrá eiginleiká lækkáði sem því  nemur.  

 

Vægi í heildarútlitsmati 

Skrókkur  35% 

Ju gur    20% 

Spenár    20% 

Mjáltir   20% 

Skáp      5% 

 

Hæstá mó gulegá heildáru tlitsmát er 100 stig óg þáð lægstá 4,7 stig. Ráunhæft er þó  áð nær állár ky r 

stigist á  bilinu 50-95 stig þár sem gripir sem liggjá á  ystu mó rkum állrá eiginleiká eru tæpást til. 

Viðmiðunin er: 

 Frá bærlegá vel gerð ky r  90-100 stig 

 Mjó g vel gerð ky r   85-89 stig 

 Vel gerð ky r    80-84 stig 

 Þókkálegá gerð ky r   75-79 stig 

 Íllá gerð ky r/ó fullnægjándi  50-74 stig 
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BESTU EINKUNNIR OG VÆGI EIGINLEIKA 

Besta einkunn og vægi eiginleika í 
heildarútlitseinkunn. 

Eiginleiki 
Besta 

einkunn Vægi % 

Boldýpt 9 3 

Útlögur 9 3 

Yfirlína 7 3 

Malabreidd 9 4 

Halli mala 5 3 

Bratti mala 5 3 

Staða hækla frá hlið 3 4 

Staða hækla aftanfrá 7 3 

Halli klaufa 7 3 

Jafnvægi 5 3 

Júgurfesta að framan 9 6 

Júgurband 9 5 

Júgurdýpt 9 6 

Spenagerð 5 4 

Lengd spena 6 2 

Þykkt spena 5 4 

Staða framspena 5 8 

Spenaoddur 5 2 

Mjaltir 8 20 

Skap 9 5 

Hæð 9 6 

ATHUGASEMDIR TIL FRÁDRÁTTAR 

Þessu til viðbó tár kómá áthugásemdir til frá drá ttár við u treikning á  heildáru tlitsmáti, 

mismikið eftir því  hversu álvárlegár þær eru. Þánnig er frá drá ttur vegná t.d. flá ttu 10 stig 

meðán áð frá drá ttur vegná t.d. há s króssbeinskámbs er 0,5 stig. 

Frá drá ttur í  heildáru tlitsmáti vegná áthugásemdá. 

1. Láusir bó gár    -0,5 stig   

2. Há r króssbeinskámbur   -0,5 stig  

5. Pókálágá ju gur   -1,0 stig    

6. Ó jáfnvægi v/h    -1,0 stig    

7. Ju gurpókár    -1,0 stig    

8. Mikil skipting í  ju gri   -0,5 stig 

9. Ná stæðir frám- óg áfturspenár  -1,0 stig 
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11. Ná stæðir áfturspenár   -1,0 stig 

12. Mislángir spenár   -1,0 stig 

17. Millispenár    -1,0 stig 

30. Frámlá g (frámhállándi yfirl.)  -0,5 stig 

31. Frámstæðir spenár   -1,0 stig 

32. Sámváxnir millispenár  -3,0 stig 

33. Fleiri en eitt spenáóp á  sámá sp. -3,0 stig 

34. Aftárlegá settir áftursp.  -1,0 stig 

35. Spenágállár, s.s. klófnir sp.  -2,0 stig 

40. Íllá lágáðár kláufir   -0,5 stig 

60. Ky rin skáphó rð / geðvónd  -1,0 stig 

61. Ky rin stygg    -1,0 stig 

99. Flá ttá    -10 stig 

Úndántekningin frá  þessu er gótt sámræmi þár sem hægt er áð bætá við ku ná vegná gó ðs sámræmis 

eðá þess áð hu n kemur se rlegá vel fyrir sjó nir í  máti. 

50. Gótt sámræmi   +1,0 stig 
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Eyðubló ð fyrir ku áskóðun 

 

KÚASKOÐUN

Bær nr. dags.

Nr. kýr

Fjósgerð K.mat - heild

Stærð Horn Dómari

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Boldýpt Lítil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mikil

Útlögur Litlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Miklar

Yfirlína Veik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kúpt

Malabreidd Grannar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Breiðar

Halli mala Vísa upp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hallandi

Bratti mala Þaklaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Flatar

Staða hækla frá hlið Bein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hokin

Staða hækla aftanfrá Náin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samsíða

Halli klaufa Mikill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Réttar

Jafnvægi Framþungt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Afturþungt

Júgurfesta Laust 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fast

Júgurband Ógreinilegt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Greinilegt

Júgurdýpt Mikill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vel borið

Spenagerð Keilulaga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kylfulaga

Lengd spena Langir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Stuttir

Þykkt spena Grannir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Þykkir

Staða framspena Vísa út 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Þéttir

Spenaoddur Yddur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sýldur

Mjaltir Þungar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Léttar

Skap Viðkvæm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Róleg

Aukaspenar Engir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Samvaxnir

Holdstig Mögur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Feit

Hæð Lágfætt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Háfætt
1=Enginn 4=Einn aukasp. en ki rti l l  við spena 7=Flei ri  en tveir aukaspenar

2=Varta , ekki  eiginl . aukaspeni 5=Tveir aukaspenar 8=Flei ri  en tveir aukasp. og ki rti l l  v. sp.

3=Einn skýr aukaspeni 6=Tveir aukasp. þar sem kirti l l  er við spena 9=Samvaxinn aukaspeni

1. Lausir bógar 9. Nástæðir fram- og afturspenar 34. Aftarlega settir aftursp.

2. Hár krossbeinskambur 11. Nástæðir afturspenar 35. Spenagallar, s.s. klofnir sp.

30. Framlág (framhallandi yfirl ína) 12. Mislangir spenar 40. Il la lagaðar klaufir

5. Pokalaga júgur 31. Framstæðir spenar 50. Gott samræmi

6. Ójafnvægi v/h 32. Samvaxnir mill ispenar 60. Kýrin skaphörð / geðvond

7. Júgurpokar 33. Fleiri  en eitt spenaop á sama sp. 61. Kýrin stygg

8. Mikil  skipting í júgri 17. Mill ispenar 99. Flátta

Mjaltakerfi, tegund

 DeLaval       Lely                               

 SAC              Strangko                 

 GEA              Fullwood                                            

 Annað ________________ 

c Handmjaltir         c Brautakerfi          

c Fötukerfi                c Mjaltabás        

c Rörmjaltakerfi      c Mjaltaþjónn

ATHUGASEMDIR

Síðasti burður, dags.Fædd, mán/ár Faðir nafn og nr.Nafn kýr

Litur

c Básafjós                      

c Legubásafjós                

c Hálmfjós

Mjaltatækni
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MJALTIR OG SKAP TIL BÆNDA 
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Viðáuki Í. Tó lulyklár fyrir hórnálág óg lit 

HORNALAG/EINKENNI 

Lykill Kýrin er 

1 Kólló tt 

2 Hyrnd 

3 Hní fló tt 

 

LITUR 

Litur er skrá ður með tveggjá tálná tó lulykli óg nær fyrri tálán yfir grunnlit en seinni tálán hví tá litinn 

eðá litámynstrið. 

Grunnlitur    Hvíti liturinn 

Lykill Kýrin er:   Lykill Kýrin er: 

1 Ljó sráuð   1 Hu fó tt 

2 Ráuð    2 Króssó tt 

3 Ráuðbró ndó tt   3 Leistó tt, sókkó tt 

4 Bró ndó tt   4 Huppó tt 

5 Kóló tt (dumbráuð)  5 Sí ðó tt 

6 Dó kkkóló tt   6 Skjó ldó tt 

7 Svó rt    7 Hryggjó tt 

8 Grá     8 Dí ló tt (mikið hví t) 

9 Sægrá     9 Gró nó tt* 

0 Alhví t    0 Einlit (hvergi hví t) 

* Gró nó tt kállást ky r ef hu n er hví t nemá á  gró num, efst á  eyrum óg ófán við kláufir. 

Dæmi um litarskráningar: 

21 = Ráuðhu fó tt   43 = Brándsókkó tt/-leistó tt 

58 = Kóldí ló tt    70 = Svó rt, einlit (álsvó rt) 

00 = Alhví t    69 = Dó kkkólgró nó tt 

 

Óft kemur fyrir áð litályklárnir ná  ekki yfir þá  liti sem ky rin ber óg þá  þáð gjárnán við um ky r sem eru 

sægrá bró ndó ttár eðá kóló ttár með grá um yrjum svó dæmi se u tekin. Sjá lfságt er áð skrifá þáð á  

dó mábláðið óg skrá  sí ðán í  Huppu í  áthugásemd við viðkómándi grip. Athugásemd er hægt áð skrá  í  

gripálistá viðkómándi bu s með því  áð veljá litlá hnáppinn eðá ó riná „Aðgerðir“  áftást í  lí nu gripsins. 

Þá  ópnást felliválmynd þár sem válið er áð „Skrá  áthugásemd -> Aths. vegná litár“ óg skrifá textá um 

litinn í  áthugásemdárreitinn, t.d. sægrá bró ndó tt ó.s.frv. 

 


