
 

Viðbragðsáætlun – kúabú 

Leiðbeiningar 

Sími / Tel: +354 516-5000 | Kt: 580113-0520 | rml@rml.is | www.rml.is 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins | Við sérhæfum okkur í þinni starfsemi 

Yfirlitsmynd 
Teiknið einfalt yfirlit gripahúsa og merkið með tölustöfum mikilvæga staði. Þeir helstu eru, sjá neðar:  

 

1. Rafmagnstafla 

2. Vatnsinntök (bæði heitt og kalt ef á við) 

3. Slökkvarar fyrir ljós 

4. Stjórnstöðvar fyrir rafmagnstæki (mjaltakerfi, 

flórsköfur, viftur, glugga o.fl.) 

5. Slökkvitæki 

6. Gaskútar 

7. Eldsneytistankar 

Dagleg verk - leiðbeiningar 

Fóðrun 
Hvernig er gjöfum hvers gripahóps háttað, hvaða hey er gefið (úr hvaða rúllustæðu á að gefa hverjum hóp?), 

hvaða kjarnfóður, hversu mikið magn? Hvernig er mjólkurgjöfinni háttað? Hafið leiðbeiningar um blöndun 

skýrar. Þægileg hópaskipting á kúabúi getur verið; mjólkurkálfar/kvígur/naut/mjólkurkýr/geldar kýr. 

Ef fóðurkerfi er notað þarf að fylgja einföld lýsing á öllum skrefum sem framkvæma þarf við blöndun 

(opna/loka blandara, ræsa o.fl.). 

 Ekki gleyma hrossum, hænum, köttum og hundum sem eru ekki eins augljós og framleiðslugripirnir á 

bænum.  

Heilsufar gripa 
Í fjósum er mikilvægt að merkja vel lyfjameðhöndlaðar kýr, kýr sem ekki eru mjólkaðar á öllum spenum og 

geldkýr. Hvaða litur eða merking er notaður fyrir hvern hóp?  Hvar er lyfjaskápur staðsettur? 

Heilsufarsskráning þarf að vera á einum stað, yfirstandandi lyfjameðferðir þarf að klára og mikilvægt að 

einfaldar leiðbeiningar fylgi. 

Í skýrsluhaldsforritum ætti afleysingamaður að geta nálgast upplýsingar um næstu burði og eins 

gangmáladagatal. Mikilvægt er að hafa tilbúið lykilorð í t.d. Huppu eða prenta út viðeigandi lista til að geta 

glöggvað sig á væntanlegum burðum og beiðslum. Starfsmenn RML geta einnig aðstoðað við að komast inn í 

kerfin eða aðstoðað við að finna viðeigandi gögn eða við skráningar. 

Dráttarvél/liðléttingur/skotbómulyftari 
Lýsið á einfaldan hátt hvernig dráttarvél sem er notuð dagsdaglega, er gangsett, ekki eru allir vanir öllum 

dráttarvélategundum. Þarf að virkja glussakerfið svo ámoksturstæki virki? Er öryggisnúmer til að geta 

gangsett vinnuvélina? 

Aðrir þættir/verkefni 
Er rafstöð á búinu ef rafmagnsrof verður? Hvernig er hún tengd og gangsett? 

Hvar eru helstu verkfæri og rekstrarvara s.s. þvottaefni, undirburður, hálsbönd og –kubbar, geymd þurfi til 

þeirra að grípa? 

Símaskrá 
Nauðsynlegt er að setja inn símanúmer hjá þeim aðilum sem hægt er eða nauðsynlegt getur verið að ná í 

t.d. dýralækni, nágranna eða til að sækja sér ráðgjöf varðandi fóðrun og skráningar í skýrsluhaldskerfi. 

Teiknið einnig inn rúllustæður og gerið grein fyrir 

heygæðum svo hægt sé að velja rétta heytegund fyrir 

réttan gripahóp. Dæmi um merkingar:  

Geldneytahey = Kv eða N 

Geldkúahey = G 

Mjólkurkúahey fyrri sláttur = FS 

Mjólkurkúahey seinni sláttur = HÁ 

Rýgresi/grænfóður = R 

Hálmur/undirburður = HU 
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Dagleg verk - almennt 

Fóðrun 
Mjólkurkálfar: Kvígur (og naut ef við á):  

Mjólkurkýr:  

Geldar kýr:  

Önnur dýr: 

Heilsufar gripa 
Lyfjaskráning:  
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Merkingar gripa vegna lyfja/geldra spena/geldkúa:  

Burðir og beiðsli: 

 

Dráttarvél/liðléttingur/skotbómulyftari 
Gangsetning:  

Aðrir þættir/verkefni: 

Aðgerðir við rafmagnsrof:  

Verkfæri og rekstrarvara:  
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Mjaltakerfi / fóðurkerfi / flórsköfur / haughræring 
Hér er hægt að hafa stuttar leiðbeiningar um mjaltakerfið, fóðurkerfið, flórsköfur eða haughræringu og 

tæmingu. 

Annað  
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Símaskrá 
Neyðarlínan:  ....................................................................................................................  ........ 112 

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins veitir almenna ráðgjöf t.d. vegna skýrsluhalds:  .......  516-5000 

Dýralæknir búsins:______________________________________________________________ 

Frjótæknir (á hvaða tíma á að hringja)________________________________________________ 

Nágranni (nafn – númer):________________________________________________________ 

Rafvirki: ______________________________________________________________________ 

Kjarnfóðurpöntun: _____________________________________________________________ 

Pípari:________________________________________________________________________ 

Mjólkureftirlit:_________________________________________________________________ 

Þjónustuaðili mjaltakerfis: _______________________________________________________ 

Þjónustuaðili:_________________________________________________________________ 

Notendanafn og lykilorð í kerfi og tölvur 
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Yfirlitsmynd af útihúsum og rúllustæðum 
 

1. Rafmagnstafla 

2. Vatnsinntök (bæði heitt og kalt ef á við) 

3. Slökkvarar fyrir ljós 

4. Stjórnstöðvar fyrir rafmagnstæki 

(mjaltakerfi, flórsköfur, viftur, glugga o.fl.) 

5. Slökkvitæki 

6. Gaskútar 

7. Eldsneytistankur 

8. _____________ 

9. _____________ 

 

Teiknið einnig inn rúllustæður og gerið grein fyrir 

heygæðum svo hægt sé að velja rétta heytegund fyrir 

réttan gripahóp. Dæmi um merkingar:  

Geldneytahey = Kv eða N 

Geldkúahey = G 

Mjólkurkúahey fyrri sláttur = FS 

Mjólkurkúahey seinni sláttur = HÁ 

Rýgresi/grænfóður = R 

Hálmur/undirburður = HU 

 

 

 


