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Niðurstöður skýrsluhaldsársins 
í mjólkurframleiðslunni 2013 
hafa verið reiknaðar og birtar 
á vef Ráðgjafarmiðstöðvar 
landbúnaðarins www.rml.is. 
Hér á eftir verður farið yfir 
helstu tölur úr uppgjörinu. 
Þeir framleiðendur sem skiluðu 
upplýsingum um afurðir kúa 
sinna á nýliðnu ári voru 584 en 
á árinu 2012 voru þeir 587. 

Niðurstöðurnar eru þær helstar 
að 22.509,1 árskýr skilaði 5.621 kg 
nyt að meðaltali. Það er hækkun um 
15 kg frá árinu 2012, en þá skiluðu 
22.879 árskýr meðalnyt upp á 5.606 
kg. Mestar meðalafurðir 2013 voru 
í Skagafirði 5.976 kg eftir árskú. 
Sama var uppi á teningnum eftir árið 
2012 en þá var meðalnytin einnig 
mest þar, 6.095 kg. Meðalbústærð 
reiknaðist 38,5 árskýr á árinu 2013 
en sambærileg tala var 38,9 árið 
á undan. Meðalbústærð reiknuð í 
skýrslufærðum kúm var nú 52,8 
kýr en 2012 reiknuðust þær 53,3.

Mestar meðalafurðir voru í 
Skagafirði

Þegar litið er á niðurstöður eftir 
svæðum kemur í ljós að í Skagafirði 
eru meðalafurðir mestar, 5.976 kg 
eftir árskú. Fast á eftir fylgja Austur-
Skaftfellingar, en hjá þeim eru 
afurðirnar 5.958 kg á árskú. Þriðja 
sæti verma Snæfellingar en þar 
skilaði árskýrin að meðaltali 5.872 
kg. Stærst voru búin í Eyjafirði, 
47,2 árskýr, en minnst í Vestur-
Skaftafellssýslu, 26,1 árskýr.

Mestar afurðir á einstöku búi 
árið 2013 voru á Brúsastöðum í 

Vatnsdal 

Mest meðalnyt eftir árskú á nýliðnu 
ári, 2013, var á búi Brúsa ehf. á 
Brúsastöðum í Vatnsdal, A-Hún. 
7.693 kg á árskú. Það bú var einnig 
meðal hinna tíu efstu á árinu 2012. 

Annað búið í röðinni árið 2013 
var bú Stóru-Tjarna ehf. á Stóru-
Tjörnum í Ljósavatnsskarði, 
S-Þing. en þar var nytin 7.524 kg 
eftir árskú. 

Þriðja í röðinni við uppgjörið nú 
var Félagsbúið í Ytri-Skógum undir 
Austur-Eyjafjöllum, Rang. en þar 
var meðalnyt árskúnna 7.482 kg. 

Í fjórða sæti var bú Helga Bjarna 
Steinssonar á Syðri-Bægisá í 
Öxnadal, Eyj. þar sem meðalafurðir 
árskúnna voru 7.475 kg. 

Fimmta búið var bú Eggerts 
Pálssonar á Kirkjulæk í Fljótshlíð, 
Rang., meðalnytin þar var 7.433 
kg eftir árskú. 

Næsta bú, nr. 6 á listanum, var 
bú bræðranna Björns og Svavars 
Birkissona í Botni í Súgandafirði, 
V-Ís. með meðalafurðir upp á 7.421 
kg eftir árskúna.

Sjöunda var bú Sigurðar og Báru 
í Lyngbrekku á Fellsströnd, Dal. en 
þar reiknaðist meðalnyt árskúnna 
7.399 kg.

Áttunda búið í röðinni var bú 
Valdimars Óskars Sigmarssonar í 
Sólheimum í Sæmundarhlíð, Skag. 
með meðalnyt árskúa 7.394 kg.

Hið níunda á listanum var bú 
Arnars Bjarna og Berglindar í 
Gunnbjarnarholti í Skeiða- og

Gnúpverjahreppi en þar voru 
meðal afurðirnar 7.281 kg eftir 
árskú. 

Tíunda búið í röðinni að þessu 
sinni var bú Guðlaugar og Eybergs á 
Hraunhálsi í Helgafellssveit, Snæf. 

en þar námu reiknaðar meðalafurðir 
árskúa 7.270 kg. 

Meirihluti þeirra búa sem hér 

hafa verið talin fannst á hliðstæðum 
lista fyrir ári og þau þeirra sem ekki 
voru í 10 efstu sætunum þá mátti 
finna fljótlega þar á eftir á listanum 
yfir afurðahæstu búin árið 2012, 
þannig að hér eru þeim sem til 
þekkja öll nöfn kunnugleg. 

Á 26 búum reiknaðist meðalnyt 
árskúa yfir 7.000 kg árið 2013 en 
20 bú náðu því marki árið 2012.

Tígulstjarna nr. 411 í Ytri-
Skógum mjólkaði mest 

N y t h æ s t a  k ý r i n  á 
skýrsluhaldsbúunum árið 2013 
var Tígulstjarna nr. 411 í Ytri-
Skógum undir Austur-Eyjafjöllum, 
Rang., undan Hjálmi 04016, en hún 
mjólkaði 12.112 kg með 2,87% 
fitu og 2,97% prótein. Burðartími 
Tígulstjörnu féll að þessu sinni vel 
að almanaksárinu en hún bar sínum 
fimmta kálfi 12. des. 2012. 

Tígulstjarna er mikil mjólkurkýr, 
fór hæst 48,2 kg dagsnýt á liðnu 
ári og skráðar æviafurðir hennar 
voru 46.986 kg um síðustu áramót 
en sinn fyrsta kálf átti hún 4. nóv. 
2008, þá 26,4 mán. að aldri. 

Önnur í röðinni árið 2013 var 
Huppa nr. 1123 á Stóra-Ármóti í 
Flóa, Árn. undan Kappa 01031 en 
hún mjólkaði 11.735 kg með 4,55% 
fitu og 3,27% prótein. 

Þriðja nythæsta kýrin var Ausa 
nr 306 í Garðakoti í Hjaltadal, 
Skag., undan Þverteini 97032, en 
nyt hennar á árinu var 11.628 kg 
með 4,05% fitu og 3,33% prótein. 

Fjórða nythæsta kýrin var nr. 
722 í Þrándarholti í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi, Árn., dóttir Teins 
97001 en hún mjólkaði 11.372 kg 
með 4,00% fitu og 3,49% prótein. 

Fimmta í röðinni var Drottning 
nr. 528 í Stóru-Hildisey 2 í Austur-
Landeyjum, Rang. en hún skilaði 
11.332 kg á árinu með 3,70% fitu 
og 3,21% prótein. 

Alls skiluðu 8 kýr afurðum yfir 
11.000 kg og þar af ein, fyrrnefnd 
Tígulstjarna, yfir 12.000 kg. Árið 
2012 náðu 14 kýr nyt yfir 11.000 kg.

Mjólkurframleiðendum óskum 
við til hamingju með ágætan 
árangur og þökkum samstarfið á 
liðnu ári. 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins

Val hrúta á sæðingastöð
Undanfarnar vikur hef ég fylgst 
með umræðu um hin ýmsu mál 
tengd sauðfjárræktinni á sam
félagsmiðlum í netheimum. Í 
desember var þeirri spurningu 
varpað fram hvort ásættanlegt 
væri að svo margir sæðingahrútar 
hefðu einstaklingsdóm með 17,5 
eða minna í einkunn fyrir læri. 
Nokkrar umræður urðu um þetta 
atriði. Af því tilefni tel ég rétt að 
fara aðeins yfir hvernig vali hrúta 
á sæðingastöð er háttað.

Faghópur sauðfjárræktar hjá 
RML ber ábyrgð á ræktunarstarfinu 
í sauðfjárrækt. Allir kynbótahrútar 
sem koma til notkunar á sæðingastöð 
þurfa að njóta samþykkis þessa hóps 
sbr. reglugerð um búfjársæðingar nr. 
787/2003. 

Við val kynbótahrúta eru það 
upplýsingar úr skýrsluhaldi sauðfjár-
bænda í landinu sem veita grunninn 
að allri ákvarðanatöku. Tvær hindr-
anir eru þó í vegi fyrir því að allir 
hrútar í landinu geti verið til skoð-
unar fyrir sæðingastöð. Önnur er sú 
að hrútar með áhættuarfgerð gagn-
vart riðusmiti eru ekki teknir á sæð-
ingastöð. Hin eru þær hindranir sem 
reglur um sauðfjársjúkdóma setja, 
en hrútar frá búum af riðusvæðum 
og búum með staðfesta garnaveiki 
síðustu 10 árin, eru ekki gjaldgengir. 
Þessar hindranir þrengja mjög þann 
hóp sem má velja úr, þó heldur hafi 
hann rýmkast á undanförnum árum 
eftir að varnarhólfin voru skilgreind 
betur m.t.t. sýktra og ósýktra svæða.

Í ræktunarmarkmiðum sauðfjár 
segir: „Stöðugt þarf að bæta alla
helstu framleiðslueiginleika, þ.e. 
frjósemi, afurðasemi, kjöt- og 
ullargæði.“ Þegar kynbótahrútar eru 
valdir til notkunar á sæðingastöð er 
fyrst og fremst horft til reynslu þeirra 
sem lambafeður og því næst hvernig 

þeir koma út sem ærfeður, séu þær 
upplýsingar fyrir hendi. Í kynbótum á 
ekki horfa á einstaklingsdóm gripsins 
eingöngu enda snúast kynbætur um 
stærri hópa og upplýsingar um þá 
en ekki aðeins einstaklinginn sem 
slíkan. Þó að hrútur hafi t.d. 17,5 
í einkunn fyrir læri getur hann 
erfðafræðilega séð gefið mikið 
betri gripi og það er hópurinn sem 
á að skoða. Einstaklingsdómurinn er 
einungis hjálpartæki til að vega og 
meta marga gripi í sama hópi en segir 
ekki alla söguna varðandi það hvernig 
afkomendur gripurinn mun gefa. 

Faghópur sauðfjárræktar vinnur 
eftir þremur meginaðferðum 
við val sæðingahrúta. Sú fyrsta 
eru afkvæmarannsóknir sem eru 

sérstaklega settar upp á vissum 
svæðum þar sem úrvalshrútum á 
grunni upplýsinga úr skýrsluhaldinu 
er safnað saman og þeir bornir saman 
innbyrðis áður en bestu hrútarnir eru 
valdir til notkunar á sæðingastöð. 
Nú veturinn 2013-2014 eru slíkar 
rannsóknir á fimm stöðum á landinu. 
Á sæðingastöðvunum síðasta vetur 
voru 18 hrútar af 47 valdir á grunni 
þessarar aðferðar. 

Önnur aðferð er að velja hrúta 
beint á sæðingastöð einungis á grunni 
upplýsinga skýrsluhalds á heimabúi. 
Oft eiga þessir hrútar það sammerkt 
að þeir koma frá svæðum þar sem 
ekki má safna hrútum saman til 
að prófa innbyrðis í sameiginlegri 
afkvæmarannsókn. 21 af þeim 47 

hrútum sem voru á sæðingastöð síð-
asta vetur eru valdir á grunni þessarar 
aðferðar.

Síðasta skal telja hrúta sem valdir 
eru á sæðingastöð vegna sérstakra 
eiginleika sem m.a. gleðja augað 
hvað varðar ytra útlit sem og hátterni. 
Síðasta vetur voru 8 af 47 hrútum á 
sæðingastöð valdir þangað á þessum 
grunni.

Ein af athugasemdunum sem kom 
fram í netheimum var að hrútar sam-
einuðu það ekki nægjanlega vel að 
vera bæði góðir lamba- og ærfeður. 
Til þess að hrútur verði góður ærfaðir 
þarf hann notkun og undan honum 
þarf að setja á gripi. Tiltölulega fáir 
gripir ná að sameina báða kostina, 
því hvort hrútur er virkilega góður 
ærfaðir kemur sjaldnast í ljós fyrr 
en hrúturinn er orðin fjögurra eða 
fimm vetra gamall. Tiltölulega fáir 
hrútar ná því þeim aldri að sam-
eina báða þessa kosti en slíkir gripir 
eru vissulega gullmolar fyrir rækt-
unarstarfið. Fyrst er horft á hvernig 
afkvæmi þeir gefa og svo horft á kyn-
bótamat fyrir dætraeiginleika ásamt 
því að skoða fyrstu upplýsingar um 
dætur þeirra. Oft geta fyrstu upplýs-
ingar verið óábyggilegar og hrútarnir 
fallið mikið í einkunn eftir að þeir 
eru komnir á sæðingastöð. Þetta er 
ein af meginástæðum þess að menn 
eiga að dreifa notkun sæðishrúta til 
að minnka áhættuna sem fylgir því 
að nota hrút sem sameinar ekki alla 
góða kosti.

Önnur athugasemd sem þarna 
kom fram var að ekkert væri að 
marka kynbótamatið. Kynbótamat 
hefur um langt árabil verið ein örugg-
asta aðferðin við val á kynbótagrip-
um í öllum búgreinum. Það tekur 
tillit til skyldra gripa og því getur 
vel komið fyrir að það refsi yfirburða 
einstaklingi vegna þess að öll skyld-

menni hans reynast ekki nægjanlega 
vel. Annað atriði sem menn þurfa 
ætíð að hafa í huga er öryggið að baki 
upplýsingunum. Fyrir eiginleika sem 
stjórnast að töluverðu leyti af ytri 
aðstæðum, s.s. aðbúnaði og fóðrun 
eins og eiginleikinn frjósemi hjá 
sauðfé þá segja upplýsingar um 50 
dætur ekki nánda nærri jafn mikið 
og upplýsingar um 50 sláturlömb 
sama hrúts þar sem erfðaþátturinn 
er sterkari og umhverfisþátturinn 
veigaminni.

Þriðja atriðið sem menn nefndu 
var að hrútar væru alltaf teknir frá 
sömu búum inn á sæðingastöð og 
lítið um að farið væri út fyrir þann 
ramma. Sú er ekki raunin og ef menn 
skoða hrútaskrár síðustu ára má sjá 
að ætíð eru að koma hrútar frá nýjum 
búum til notkunar á sæðingastöð. 
Hins vegar skal ekkert dregið úr 
því að bændur á búum sem eru 
tilbúnir að láta hrúta frá sér áður en 
þeir eru fullnotaður á heimabúi, eru 
ræktunarstarfinu mjög mikilvægir 
enda eru þeir meðvitaðir um 
samfélagslega ábyrgð þess að vera 
þátttakendur í ræktunarstarfi. Til eru 
bú þar sem finna má afbragðsgripi 
en bændurnir telja sig aldrei mega 
missa hrútinn annað. Frá slíkum 
búum koma ekki gripir á sæðingastöð 
jafnvel þó gripirnir verðskuldi það.

Það er von mín að þessar línur 
skýri aðeins út fyrir mönnum hvernig 
vali á kynbótahrútum fyrir sæðinga-
stöðvarnar er háttað. Á næstu vikum 
förum við í faghópi RML að skoða 
lista yfir álitlega hrúta til notkunar 
á sæðingastöð næsta vetur. Hafi 
menn ábendingar um einstaka hrúta 
sem þeir telja eiga erindi á stöð nú 
eða einhverjar séróskir aðrar, hvet 
ég menn til að setja sig í samband 
við undirritaðan eða aðra meðlimi 
faghóps.

Eyjólfur Ingvi Bjarnason

Sauðfjárræktarráðunautur
Sími 516-5013
eyjolfur@rml.is

Hvenær er hávaði orðinn það mikill 
að nota þurfi heyrnarhlífar?
Ef einhver verður fyrir 
heyrnarskaða er sá skaði varan
legur. Skaða á heyrn er ekki hægt 
að lækna og því þarf að hugsa 
vel um eyrun. Ef einhver verður 
fyrir það miklum heyrnarskaða 
að viðkomandi þarf að nota 
heyrnartæki kosta slík tæki á 
bilinu 300–700 þúsund (fer eftir 
gæðum og styrkleika tækja). 

Hljóðstyrkur er mældur í 
desibelum (dB). Því hærri sem 
talan er verður margföldunin meiri, 
en allur hávaði fyrir ofan 85 dB 
er talinn skaðlegur til langs tíma. 
Mikill hávaði til langs tíma er líka 
þreytuvaldur, en rannsóknir hafa 
sýnt að ef hávaðinn nær oft yfir 
85dB verður maður minna þreyttur 
með því að nota heyrnarhlífar.

Hægt að mæla hljóðstyrk
með farsíma

Í nútíma farsímum er hægt að 
ná í smáforrit (app) til að mæla 
hljóðstyrk. Sem dæmi hef ég mælt 
hljóðstyrk í þrem mismunandi 
fjárhúsum í byrjun sauðburðar rétt 
fyrir morgungjöf með farsíma sem 
búið var að hlaða með dB–appi. 

Nýjustu fjárhúsin voru 
stálgrindarhús með sléttum 
plötum sem klæðningu og mældist 
hljóðstyrkurinn 107 dB, í gömlu 
steyptum húsum með loftklæðningu 
mældist hljóðstyrkurinn 97 dB og í 
viðarklæddum húsum á veggjum og 
lofti var mælingin 94 dB. Í nýjustu 
húsunum er full þörf á að vera með 

heyrnarhlífar sé maður lengur en 
þrjár til fimm mínútur að koma 
fyrstu gjöf á allar ærnar sem þar 
eru inni. 

Veggspjöld í myndræmu formi til 
forvarna um hávaða

Víða erlendis gefa heilbrigðis-
yfirvöld út veggspjöld og dreifa til 
fróðleiks hvar mörkin eru í tíma 
við mismunandi hávaða. Einnig eru 
starfsmenn hvattir til að reyna að 
mæla hávaða til að finna út hvenær 
mesti hávaðinn er á vinnustaðnum 
svo að hægt sé að bregðast við því 
með notkun heyrnarhlífa eða tappa 
á þeim tímum sem mesti hávaðinn 
er. Væru dæmin hér að ofan tekin 
þar sem ég mældi hávaðann í 
fjárhúsunum væri skynsamlegt að 
nota eyrnatappa eða hlífar í byrjun 
morgungjafa í fjárhúsum (fram yfir 
þann tíma sem tekur að gefa öllum 
ánum eitthvað).

Taflan sem sýnd er hér með 
þessari grein á að vera viðmiðunar-
tafla á hvaða tímamörk eru við 
mismunandi hávaða. Eins og sjá 
má er ekki ráðlegt að vinna með 
keðjusög lengur en eina til tvær 
mínútur án varnarbúnaðar fyrir 
eyrun. Á húslausri dráttarvél er 
ekki ráðlagt að vinna lengur en í 
tvo tíma. Mín persónulega reynsla 
af löngum mótorhjólaferðum er að 
vera með eyrnatappa í litlu boxi á 
mér og ef á að keyra samfellt lengur 
en í 30 mínútur set ég tappana í 
eyrun áður en hjálmurinn fer á 

hausinn. Eftir að ég byrjaði á þessu 
finnst mér ég vera minna þreyttur 
í lok dags en áður en ég byrjaði á 
þessu.

Það kostar sáralítið að prófa

Mismunandi hávaði er frá dýrum og 
vélum. Sem betur fer eru vélar alltaf 
að verða lágværari og lágværari með 
nútímatækni. Hins vegar eru hljóð 
dýranna eitthvað sem breytist lítið. 
Það er því þeirra sem vinnum innan 
um dýrin að vega og meta hvenær 
þörf er að verja eyrun fyrir hávaða 
dýranna. Ef prufað er í nokkra daga 
að vera með eyrnatappa við vinnu 
í hávaða sem stundum fer yfir 85 
dB get ég fullyrt að viðkomandi er 
ekki eins þreyttur í lok vinnudags 
og án hlífðarbúnaðar. 

Haglabyssuskot mælist
114-116 dB

Margir skjóta fugla með 
haglabyssu sér til matar og 
ánægju. Þegar maður sér myndir 
frá æfingasvæðum þar sem æfð er 
haglabyssuskotfimi eru iðkendur 
nánast undantekningarlaust með 
heyrnarhlífar. Aftur á móti sér maður 
sjaldan myndir af rjúpnaskyttum 
eða gæsaskyttum með heyrnarhlífar. 
Hver haglabyssuskothvellur 
skemmir heyrn, þar sem hávaðinn 
er yfir 113 dB sem telst vera 
sársaukamörk hávaða, og því er full 
ástæða að vera með heyrnarhlífar 
eða tappa við veiðar eins og æfingar. 

ÖRYGGI – HEILSA– UMHVERFI
liklegur@internet.is

Hjörtur L. Jónsson

Við val kynbótahrúta eru það upplýsingar úr skýrsluhaldi sauðfjárbænda í 
landinu sem veita grunninn að allri ákvarðanatöku. 

Sigurður Kristjánsson

Skýrsluhald
hjá RML
sk@rml.is

Guðmundur Jóhannesson

Ábyrgðarmaður 
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Ársuppgjör 2013

Uppgjörssvæði Árskýr
Afurðir á 

árskú
Fita      
%

Prótein   
%

Heilsárs- 
kýr

Kýr á 
skýrslu

Skiluðu 
skýrslum 

2013
Skrá 

kjarnf.
Kjarnf. 
(árskú)

Meðalbú- 
stærð 

(árskýr)

Meðalbú- 
stærð 

(skýrsluf. 
kýr)

Kjalarnesþing 270,7 5.015 4,08 3,29 194 356 7 2 942 38,7 50,9

Borgarfjörður 1.772,0 5.479 4,23 3,35 1.284 2.397 49 31 764 36,2 48,9

Snæfellsnes 599,6 5.872 4,27 3,37 427 807 20 11 721 30,0 40,4

Dalasýsla 348,4 4.872 4,26 3,37 221 477 11 6 831 31,7 43,4

Vestfirðir 565,0 5.386 4,15 3,31 373 758 17 11 674 33,2 44,6

Húnavatnssýslur og Strandir 1.352,5 5.463 4,14 3,32 979 1807 46 33 843 29,4 39,3

Skagafjörður 2.174,5 5.976 4,26 3,39 1.479 2.940 50 35 924 43,5 58,8

Eyjafjörður 4.298,3 5.627 4,30 3,36 2.955 5.956 91 49 647 47,2 65,5

Suður-Þingeyjarsýsla 1.453,9 5.628 4,31 3,39 1054 1.945 55 29 580 26,4 35,4

Austurland 932,8 5.649 4,28 3,36 654 1.291 25 14 769 37,3 51,6

Austur-Skaftafellssýsla 379,3 5.958 4,30 3,37 266 519 11 6 1.042 34,5 47,2

Vestur-Skaftafellssýsla 757,1 4.883 4,19 3,36 530 1005 29 12 356 26,1 34,7

Rangárvallasýsla 3.094,1 5.535 4,27 3,39 2.208 4.254 72 21 676 43,0 59,1

Árnessýsla 4.511,1 5.787 4,14 3,37 3.038 6.308 101 50 790 44,7 62,5

Samtals 22.509,1 5.621 4,23 3,37 15.662 30.820 584 310 734 38,5 52,8

Desember 2013 Árs- Prót-
Kýr Faðir afurðir ein Fita Bú

0411 Tígulstjarna 04016 Hjálmur 12.112 2,97 2,87 860103 Ytri-Skógar 
1123 Huppa 01031 Kappi 11.735 3,27 4,55 870650 Stóra-Ármót 
0306 Ausa 97032 Þverteinn 11.628 3,33 4,05 570925 Garðakot 
722 97001 Teinn 11.372 3,49 4,00 870931 Þrándarholt 
0528 Drottning 05026 Baugur 11.332 3,21 3,70 860320 Stóra-Hildisey 2 
0389 Gugga 05019 Gussi 11.151 3,22 3,61 650705 Brakandi 
0508 Setta 98052 Þrasi 11.078 3,14 4,03 560112 Brúsastaðir 
0562 Raun 06039 Baggalútur 11.049 3,30 4,12 871058 Hrepphólar 

Fjöldi Afurðir
Bú - desember 2013 Skýrsluhaldarar Árskúa kg/árskú

560112 Brúsastaðir Brúsi ehf 45,4 7.693
660519 Stóru-Tjarnir Stóru-Tjarnir ehf 41,7 7.524
860103 Ytri-Skógar Félagsbúið 21,8 7.482
650813 Syðri-Bægisá Helgi Bjarni Steinsson 31,3 7.475
860530 Kirkjulækur 2 Eggert Pálsson 45,3 7.433
480204 Botn 2 Björn og Svavar 61,8 7.421
380127 Lyngbrekka Sigurður og Bára Lyngbrekku 48,6 7.399
570314 Sólheimar Valdimar Óskar Sigmarsson 32,7 7.394
870934 Gunnbjarnarholt Arnar Bjarni og Berglind 104,6 7.281
370179 Hraunháls Guðlaug og Eyberg 24,5 7.270

Uppgjörssvæði Fjöldi Afurðir
Bú - desember 2013 Skýrsluhaldarar árskúa kg/árskú

Kjalarnesþing 260111 Miðdalur Guðmundur og Svanborg, Miðdal 24,9 7.225
Borgarfjörður 360425 Helgavatn Helgavatnsbúið, Helgavatni 79,7 7.046
Snæfellsnes 370179 Hraunháls Guðlaug og Eyberg 24,5 7.270
Dalir 380127 Lyngbrekka Sigurður og Bára Lyngbrekku 48,6 7.399
Vestfirðir 480204 Botn 2 Björn og Svavar 61,8 7.421
Húnavatnssýslur og Strandir 560112 Brúsastaðir Brúsi ehf 45,4 7.693
Skagafjörður 570314 Sólheimar Valdimar Óskar Sigmarsson 32,7 7.394
Eyjafjörður 650813 Syðri-Bægisá Helgi Bjarni Steinsson 31,3 7.475
Suður-Þingeyjarsýsla 660519 Stóru-Tjarnir Stóru-Tjarnir ehf 41,7 7.524
Austurland 750212 Engihlíð Félagsbúið Engihlíð 51,1 6.622
Austur-Skaftafellssýsla 770116 Seljavellir Eiríkur Egilsson 58,0 6.666
Vestur-Skaftafellssýsla 850387 Hraunkot Ólafur Helgason 15,7 7.032
Rangárvallasýsla 860103 Ytri-Skógar Félagsbúið 21,8 7.482
Árnessýsla 870934 Gunnbjarnarholt Arnar Bjarni og Berglind 104,6 7.281

Niðurstöður skýrsluhaldsársins hjá 
mjólkurframleiðendum 2013

Gæðastýrt skýrsluhald
í mjólkurframleiðslunni!

Athygli er vakin á því að til þess að uppfylla skilyrðin um 
gæðastýrt skýrsluhald þarf að skila kýrsýnum (sýnum úr 
mjólk einstakra kúa) hið minnsta 8 sinnum á ári, tvisvar á 
hverjum ársfjórðungi. Einnig þarf að skila mjólkurskýrslum 
fyrir miðnætti 10. dags mánaðarins eftir mælingarmánuð. 
 Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins – RML

Tígulstjarna 411 á Ytri-Skógum undir Eyjafjöllum var afurðahæsta kýr ársins 2013. Mynd / Birna Sigurðardóttir


