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SKÝRINGAR
Mál og stigun: Mál og stigun hrútanna er gefin upp þar sem dómur liggur fyrir, í eftirfarandi röð: Ár-þungifótleggur, mm-ómvöðvi/ómfita/lögun-haus-háls og herðar-bringa og útlögur-bak-malir-læri-ull-fætur-samræmi=stig
alls.
Ullarlýsingar: Emma Eyþórsdóttir, sérfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands, hefur skoðað og gefið umsögn
um ull sæðishrútanna og fylgir hún með lýsingu þeirra.
Gerð: Upplýsingum um holdfyllingarflokkun í kjötmati einstakra hrúta er breytt í tölugildi. Holdfyllingarflokkarnir
fá þessi tölugildi; E=14, U=11, R=8, O=5 og P=2. Þannig þýðir 9,50 fyrir gerð að flokkun undan viðkomandi hrút
hafi t.d. verið 50% í U og 50% í R. Eðlilegt er að meðaltal fyrir gerð lækki með auknum ásetningi undan viðkomandi
hrút. Þá er rétt að menn hafi í huga þann mikla mun sem er í vænleika milli búa.
Fita: Á sama hátt eru tölugildin sem reiknað er með í fituflokkun eftirfarandi; 1=2, 2=5, 3=8, 3+=9, 4=11, 5=14.
Áhersla á meðaltal fyrir fituflokkun er í raun öfugt við vaxtarlagsmeðaltalið, því lægra sem fitumeðaltalið er því
betra. Þarna verður á sama hátt að lesa varlega úr tölum og með hliðsjón af mismiklum vænleika.
Kynbótamat (BLUP) fyrir skrokkgæði (gerð og fitu): Kynbótamat er reiknað út frá upplýsingum úr kjötmati frá
árunum 2006-2016. Meðaltal allra gripa í gagnasafninu er 100, hækkun um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali.
Þegar rætt er um kynbótamat fyrir skrokkgæði er átt við kjötmatseinkunn þar sem fitumatið vegur 50% en gerðarmatið
50%. Í sviga er birt öryggi matsins.
Kynbótamat (BLUP) fyrir frjósemi og mjólkurlagni: Kynbótamat fyrir afurðaeiginleikana (frjósemi og
mjólkurlagni) er byggt á upplýsingum 10 yngstu árganga ánna. Fyrir mjólkurlagni eru það ær fæddar 2005-2014,
fyrir frjósemi ær fæddar 2006-2015. Fyrir hvorn eiginleika er reiknað mat fyrir fjögur fyrstu afurðaár ánna. Hvert ár
hefur jafnt vægi (25%) í samsettri einkunn fyrir mjólkurlagni. Í samsettri einkunn fyrir frjósemi er vægi hvers árs
breytilegt, vægi 1 vetra er 10%, vægi 2 vetra er 60%, vægi 3 og 4 vetra er 15% hvort ár. Meðaltal er 100 og hækkun
um 10 stig þýðir 1 staðalfrávik frá meðaltali. Fyrir yngstu hrútana eru upplýsingar um dætur enn litlar þannig að
upplýsingar um nánustu ættingja vega mjög þungt í kynbótamati þeirra. Í sviga er birt öryggi matsins.
Kynbótamat (BLUP) - Heildareinkunn: Frá árinu 2012 er reiknuð heildareinkunn þar sem kynbótamat allra
eiginleika er vegið saman í eina einkunn. Vægi skrokkgæða, frjósemi og mjólkurlagni er jafnt í þeirri einkunn.
Einstaklingur með 120 í einkunn fyrir skrokkgæði, 110 fyrir frjósemi og 100 fyrir mjólkurlagni hefur þannig
heildareinkunn 110. ((120+110+100)/3 = 110).
Litaerfðir: Litaerfðir hjá íslensku sauðfé eru vel þekktar. Flestir hrútar á stöðvunum eru arfhreinir hvítir og undan
slíkum hrútum fæðast aðeins hvít lömb. Ef hrútur er arfblendinn, en hvítur, getur hann einnig gefið aðra liti en hvítan.
Mögulegt er að hrútar séu arfblendnir fyrir gráum, golsóttum eða botnóttum lit, eða hlutlausir, sem er lang algengast.
Þá skiptir máli hvort hrúturinn erfir mórauðan lit, en mórauð lömb fæðast aldrei undan öðrum hrútum en þeim sem
erfa þann lit. Síðasti þátturinn er að segja til um hvort hrúturinn erfir tvílit eða ekki. Rétt er að vekja athygli á því að
sterk tengsl eru á milli litarerfða og hreinhvíta litarins á þann veg að hreinhvítar kindur búa yfirleitt ætíð yfir erfðavísum
fyrir tvílit. Þannig má undantekningarlítið fá hreinhvít lömb undan þeim hrútum sem erfa tvílit, þó að þeir séu sjálfir
ekki hreinhvítir. Tekið er fram ef vitað er hrúturinn geti gefið hreinhvít lömb leyfi móðurætt slíkt.
Arfgerðargreining v/riðusmits:
1. Verndandi arfgerðir. Mjög litlar eða litlar líkur á riðu. Hafa ekki fundist í riðufé á Íslandi.
2. Hlutlaus arfgerð. Einhver hætta á riðu. Algengasta arfgerðin í íslensku fé.
3. Verndandi og áhættuarfgerð. Hefur ekki fundist í riðufé, en ber að forðast vegna þess að helmingur afkvæma
erfir áhættuarfgerð.
4. Áhættuarfgerðir. Mikil eða mjög mikill hætta á riðu. Finnast marktækt oftar í riðufé en heilbrigðu fé eða aðallega
í riðufé. Helmingur afkvæma eða allir afkomendur erfa áhættuarfgerð eftir því hvort um arfblendinn eða arfhreinan
hrút er að ræða.
Rétt er taka fram að ekki eru teknir aðrir hrútar á stöð en þeir sem eru annað hvort hlutlausir eða búa yfir verndandi
arfgerðum.

Skráning sæðinga
Mikilvægt er að skráning sæðinga gerist sem fyrst. Þeir fjáreigendur sem skrá fjárbókhald í FJARVIS.IS geta skráð
allar upplýsingar þar strax og framkvæmd sæðinga er lokið. Aðrir senda upplýsingar úr dagbók sæðingamanns strax
til viðkomandi búnaðarsambands til skráningar. Þegar skráning sæðinga hefur verið unnin koma allar frekari
upplýsingar til úrvinnslu á öllum skýrslum um árangur sæðinga beint úr fjárbókhaldinu í FJARVIS.IS.
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REYKJAVÍK Sími: 414-0000

///

AKUREYRI Sími: 464-8600

///

www.VBL.is

ÞARFASTI
ÞJÓNNINN
Í 70 ÁR

Zetor Major 80
77 hestöfl

Verð frá

• Einstaklega lipur

kr. 4.290.000 +vsk.

• Lágbyggður
• Án flókins rafbúnaðar

Með ámoksturstækjum
Verð kr. 5.290.000 +vsk.

• Aukaþyngingar í afturfelgum
• Alö ZL 26 ámoksturstæki

Verð miðast við gengi DKK 17 kr.

Allar nánari upplýsingar
í síma 822-8636
(Jóhannes)

www.VBL.is
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REYKJAVÍK
Krókháls 5F
110 Reykjavík
Sími: 414-0000

AKUREYRI
Baldursnes 2
603 Akureyri
Sími: 464-8600

Frá sauðfjársæðingastöðvunum
Afgreiðsla á fersku hrútasæði frá sauðfjársæðingastöðvunum hefst 1. desember og stendur til
21. desember. Pantanir skulu berast með efirtöldum hætti:
Sauðfjársæðingastöð Suðurlands
Í síma 482 1920 fyrir klukkan 9.00 samdægurs eða á netfangið sveinn@bssl.is.
Áður en sæðistaka hefst er hægt að panta sæði hjá Sveini Sigurmundssyni í símum 480 1800, 480 1801
eða 894 7146.
Sauðfjársæðingastöð Vesturlands
Pantanir þurfa að berast fyrir kl 21:00 daginn fyrir sæðingu. Panta skal í gegnum pöntunarform sem
aðgengilegt er á www.buvest.is Einnig er hægt að panta í síma 437 1215 en pantanir í síma verða að
berast á skrifstofu BV í síðasta lagi fyrir kl. 16.00 síðasta virka dag fyrir sæðingu. ATHUGIÐ, ekki
verður afgreitt sæði sunnudaginn 4. des.
Ef séð verður að nýting verður léleg á pöntuðu sæði þarf að tilkynna það sem og aðrar breytingar á
netfangið bv@bondi.is eða í símum 437 1215, 892 0517 fyrir kl. 9.00 að morgni sæðingadags. – ATH !
Aðeins í tölvupósti um helgar.
Pantanir utan starfssvæða Búnaðarsambands Suðurlands og Búnaðarsamtaka Vesturlands fara í gegnum
búnaðarsambönd á viðkomandi svæðum nema um annað sé samið sérstaklega.
Skipulag sæðinga:
Suðurland:
A. V-Skaft., Eyjafjöll og Landeyjar.
Frá 9.-12. des.
B. Rangárþing-ytra, Ásahr., Fljótshlíð og Flói.
Frá 13.-16. des.
C. Uppsveitir Árnessýslu og vestan Ölfusár.
Frá 17.- 20. des.
D. A-Skaft. Stefnt er að ferðum frá og
með 1. des. og til og með 8. des.

Verð á sæði:
1-19 sæddar ær ................................................ 900 kr./sk.
20-49 sæddar ær .............................................. 810 kr./sk.
50-99 sæddar ær............................................... 705 kr./sk.
100 ær eða fleiri sæddar .................................. 660 kr./sk.
Til búnaðarsambanda ...................................... 630 kr./sk.

Öll verð eru án vsk.
Lágmarksafgreiðsla er 1 strá eða sæði í 5 ær.
Flutningskostnaður verður innheimtur sé um aukasend
ingar utan skipulagðra daga að ræða. Innheimt verður
að lágmarki 70 % af pöntuðu sæði. Uppgjöri skal lokið
fyrir áramót.

Vesturland:
Starfsmenn BV munu dreifa sæðispöntunum á
tilgreinda áfangastaði á fjarlægari svæðum eins og verið hefur. Reiknað er með að bændur á starfssvæði
BV sæði sjálfir eða í samvinnu við aðra, enda hafi viðkomandi sótt námskeið í sauðfjársæðingum.
Skráningar á sæðingum:
Allar sæðingar skulu skráðar í fjarvis.is af viðkomandi bónda eða sæðingamanni. Mikilvægt er að
viðkomandi bóndi/sæðingamaður sem skráir sæðingarnar (helst samdægurs) sendi tölvupóst til
viðkomandi búnaðarsambands um að öllum skráningum sé lokið og/eða ef eitthvað er óskráð t.d.
lambgimbrar sem ekki hafa fengið fullorðinsnúmer.
Sauðfjársæðinganámskeið:
Stóra-Ármóti mánudaginn 28. nóv. 2016 kl. 13.00-18:00
LbhÍ, Hvanneyri og Hesti í Borgarfirði þriðjudaginn 29.nóv. 2016 kl. 13:00-18:00
Nánari upplýsingar um námskeiðin og skráning á heimasíðu Landbúnaðarháskóla Íslands, www.lbhi.is.
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HYRNDIR HRÚTAR

Hængur

frá Geirmundarstöðum, Skarðsströnd.

Ætt:

Hængur 10-903

Kjarkur 08-840

08-857

frá Ytri Skógum

Mugga 06-521

Kveikur 05-965

Ófeigur 06-510
frá Klifmýri

frá Hesti

10-903

02-232

MMF: Snúður 00-911 MFFF: Otur 00-910.
Hængur 10-903
LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

SAUÐFJÁRSÆÐINGASTÖÐ SUÐURLANDS
SKRÁ YFIR HRÚTA SEM NOTAÐIR VERÐA VETURINN 2016 - 2017

2014
207
45,5
109
17,5
8,0
31,0
2,9
4,2

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2015
147
47,0
109
17,5
8,0
30,8
2,9
4,1

2016
117
46,2
110
17,6
8,0
30,8
3,0
4,1

Hængur 10-903 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð

116

Fita

108

Skrokkgæði (100%)
Frjósemi (97%)

112
101

Mjólkurlagni (93%)

106

Heildareinkunn

106

130

140

150

Lýsing: Hvítur, vel
hyrndur með svipfríðan, þróttlegan haus og
stuttan háls. Breiðvaxinn með fullháar herðar en mjög góðar útlögur. Bakið breitt með
góðan vöðva. Malir
breiðar með fremur
góðri vöðvafyllingu.
Lærahold prýðisgóð
og fætur sterkir.
Bollengd í meðallagi.
Föngulegur hrútur á
velli.
Ullarlýsing: Fölgulur í
hnakka og á fótum.
Töluvert gult í ull.

Fremur ullarmikill, þelið allþykkt. Togið mikið, langt og gróft.
Reynsla: Hængur 10-903 er að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöð
og hefur öll árin fengið verulega notkun. Því hafa margir synir hans
komið til dóms síðustu þrjú haust. Margir af sonum hans eru glæsilegir einstaklingar og Hængur því öflugur lambafaðir. Vænleiki afkvæma
hans er um meðallag en bakvöðvi þeirra góður og lærahold oft á tíðum afbragðsgóð. Hængur á orðið allstóran hóp sona í notkun víða um
land og eru margir þeirra að skila afbragðsgóðum sláturlömbum.
Mikil reynsla er fengin á Hæng sem ærföður en dæturnar eru frjósamar í meðallagi og sýndu afurðir aðeins undir meðallagi haustið 2015.
BLUP-kynbótamat fyrir mjólkurlagni lækkaði því nokkuð milli ára.
Hængur er eftir sem áður sterkur alhliða kynbótahrútur og ætli menn
að nýta sér kosti hans þarf að gera það í vetur því þessi vetur verður
sá síðasti sem hann verður á sæðingastöð.
Litaerfðir: Hængur er arfblendinn hvítur, með erfðavísi fyrir tvílit sem
og mórauðum lit – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.
2010-49-108-33/1,6/4,5-8,0-8,0-8,5-9,0-8,5-17,5-8,0-8,0-8,5=84,0 stig

Mál og stigun:

Sprettur
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Suðurland

Salamon
frá Hömrum, Grundarfirði.

(keyptur frá Syðri-Bægisá, Öxnadal)

Ætt:

Salamon 10-906

Kjarkur 08-840

Bomba 09-045

frá Ytri Skógum

Mugga 06-521

Kveikur 05-965

Toppur 08-048

frá Hesti

Sprengja 06-013

10-906

Mávahlíð

MMF:, MFFF: og MFMF: Lækur 02-031 sonur Læks 97-843.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Salamon 10-906

2014
284
47,8
108
17,6
7,9
30,0
2,7
4,1

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2015
138
47,2
108
17,6
7,9
30,2
2,7
4,1

Lýsing: Svartur, með
þróttlegan haus en
krapphyrndur. Herðar
aðeins þröngar og háar.
Bringan breið og útlögur
góðar. Bakið sterkt og
átaksgott. Malir vel lagaðar með ágæta vöðvafyllingu og lærahold
góð. Bollengd í meðallagi. Fótstaða góð.
Ullarlýsing:
Hélusvartur. Allmikið
um grá hár í reyfi. Ullarmagn í góðu meðallagi.
Reyfið nokkuð jafnt en
styttra í baki. Togið
meðalgróft.

2016
88
47,5
108
17,7
7,9
30,7
2,8
4,0

Salamon 10-906 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

Gerð

120

130

140

150

114

Fita

110

Skrokkgæði (100%)

112

Frjósemi (98%)

104

Mjólkurlagni (96%)

109

Heildareinkunn

108

Reynsla: Salamon 10-906 kom á sæðingastöð sumarið 2013 og er því
að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöðvunum. Hann er því orðinn
mikið reyndur og kostir hans þekktir. Ferill hans hefur verið farsæll en
hann hefur reynst öflugur alhliða kynbótahrútur. Hann hefur þegar
skilað efnilegum arftaka, en sonur hans Tinni 15-968 var fenginn inn á
sæðingastöð nú í haust. Lömbin undan Salamon eru jafnan prýðilega
sköpuð og hóflega feit en stundum aðeins gróf um herðar.
BLUP-kynbótamat Salamons fyrir frjósemi lækkaði aðeins milli ára en
tveggja vetra dætur hans náðu ekki að fylgja eftir þeirri góðu frjósemi
sem þær sýndu á fyrsta ári. Frjósemi þeirra er þó enn vel yfir meðallagi
og afurðasemi þeirra er mjög góð.
Litaerfðir: Salamon er svartur, hefur erfðavísi fyrir tvílit en ekki fyrir
mórauðum lit – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.
2010-45-107-31/2,2/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-8,5-18,0-8,0-8,0-8,5=85,0 stig

Mál og stigun:

Höfðingi

frá Leiðólfsstöðum, Laxárdal.

Ætt:

Höfðingi 10-919

Skugga-Sveinn 07-876
frá Ásgarði
Gráni 03-957

Ella 04-404

Hólum, Hvammssveit

Mógolsa 02-398

Óþekktur

Óþekkt

frá Stóru-Tjörnum

10-919

LAMBHRÚTASKOÐUN

Höfðingi 10-907

2015
163
46,7
109
17,2
8,0
29,0
3,2
3,9

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2016
96
49,5
110
17,4
7,9
29,4
3,3
3,9

Höfðingi 10-919 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

Gerð
Fita
Skrokkgæði (99%)
Frjósemi (94%)
Mjólkurlagni (86%)
Heildareinkunn

110

103
99
101
105
107

120

130

140

150

Lýsing: Hyrndur, mórauður með svipmikinn
haus. Fremur grófur um
herðar og útlögur í
meðallagi. Bak sterkt,
malir langar og fylling
þokkaleg. Lærvöðvi er
kúptur og vel lagaður.
Höfðingi er bollangur
hrútur og myndarlegur á
velli.
Ullarlýsing:
Dökkmórauður
með
mikla
og
fallega
mórauða ull. Mórauði
liturinn er jafn um allt
reyfi. Togið í meðallagi
gróft og jafnt, fremur
hrokkið.

Reynsla: Höfðingi 10-919 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð.
Hann hefur fengið talsverða notkun síðustu tvo vetur. Mörg ágæt
hrútsefni er að finna í afkvæmahóp hans en gerð afkvæmanna er
breytileg. Mörg eru fallega mórauð enda megintilgangurinn með veru
Höfðingja á stöð að kynbæta mórauða féð í landinu. Þessi vetur er
líklega sá síðasti sem hann verður á sæðingastöð og þeir bændur sem
ætla sér að nota hann, ættu að gera það í vetur.
Mikil reynsla er fengin á Höfðingja sem ærföður og lækkaði BLUPkynbótamat hans fyrir dætraeiginleika lítillega milli ára. Dætur hans
eru frjósamar í meðallagi og ágætar mjólkurær.
Litaerfðir: Höfðingi er mórauður, gefur alla grunnliti, leyfi móðurætt
það – erfir ekki tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

104

2010-50-111-31/2,9/4,5-8,0-8,5-8,5-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=85,0 stig

Mál og stigun:
7

frá Svínafelli 2 - Víðihlíð, Öræfasveit.

Ætt:

Kölski 10-920
Púki 06-807

Renna 07-727

frá Bergsstöðum, Vatnsnesi

Raftur 05-966

03-341

Ári 04-096

Flúð 04-430

10-920

frá Hesti

MMF: Vísir 01-892, MMMF: Víðir 98-887

LAMBHRÚTASKOÐUN

Kölski 10-920

2015
307
46,3
109
17,6
7,8
30,2
2,9
4,1

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2016
276
48,0
110
17,7
7,8
31,1
3,0
4,1

Kölski 10-920 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

Gerð

110

120

130

111

Fita

114

Skrokkgæði (99%)

113

Frjósemi (98%)

123

Mjólkurlagni (89%)

107

Heildareinkunn

114

140

150

Reynsla: Kölski 10-920 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð.
Hann hefur fengið mikla notkun síðustu tvo vetur og því komin víðtæk
reynsla á hann. Þessi reynsla styrkir stöðu hans sem eins álitlegasta
alhliða kynbótahrúts stöðvanna í dag líkt og BLUP-kynbótamat hans
gefur til kynna. Hann stendur sig prýðilega sem lambafaðir þó hann sé
þar ekki í fremstu röð. Að jafnaði mælast lömbin með þykkan bakvöðva, eru ágætlega þroskamikil og tígulleg á velli.
Miklar væntingar voru gerðar til hans sem ærföður og ekki minnkuðu
þær í vor þegar fyrsti árgangur dætra tilkominna með sæðingum kom
til uppgjörs. Þær sýndu góða frjósemi og hækkaði kynbótamat hans
enn frekar. Kölski hefur hæsta kynbótamat fyrir frjósemi dætra af þeim
sæðingastöðvahrútum sem ekki bera sérstakan frjósemiserfðavísi.
Mjólkurlagni dætra hans á heimabúi hefur verið mikil en betri dómur
fæst á þann þátt eftir haustuppgjör yfirstandandi árs þegar veturgömlu ærnar vítt og breitt um landið koma til uppgjörs. Kölski er því
einn allra athyglisverðasti ærfaðirinn sem er í boði á stöðvunum í vetur.
Litaerfðir: Kölski er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með svipmikinn
haus. Bringan er breið
og herðar með góðri
holdfyllingu en lítils
háttar slöður fyrir aftan
bóga. Breitt og sterkt
bak. Mala- og lærahold
góð. Kölski er sterklegur
hrútur, bollangur og
samsvarar sér vel.
Ullarlýsing: Gulur á
haus og fótum og mikið
um gul hár í reyfi. Ullarmagn í tæpu meðallagi.
Ullarstuttur í baki. Togið
meðalfínt en stutt ofantil. Svört doppa á mölum.

2010-40-109-30/2,1/4,0-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,5=85,5 stig

Mál og stigun:

Kornelíus

frá Stóru Tjörnum, Ljósavatnsskarði

Ætt:

Kornelíus 10-945

Grábotni 06-833

Hekla 06-003

frá Vogum 2

Grímur 01-928

Grábotna 04-364

Stapi 01-091

Hekla 97-338

frá Staðarbakka

10-945

MF: Stapi 01-091 var faðir Grána 03-957, MFF: Prúður 94-834,
MMMF: Fóli 88-911.
Lýsing: Grábotnóttur
með fríðan haus og vel
Kornelíus 10-945
2016
hyrndur. Háls sver,
Fjöldi
237
herðar í hærra lagi en
Þungi
49,1
prýðilega holdfylltar.
Fótleggur
109
Læri
17,7
Bakhold góð. Holdfylling
Ull
7,9
í mölum og lærum ágæt.
Ómvöðvi
30,0
Mjög bollangur, stór og
Ómfita
3,2
sterklegur hrútur.
Lögun
4,1
Ullarlýsing: Grábotnóttur en grái liturinn
Kornelíus 10-945 - Kynbótamat (BLUP)
70
80
90
100
110
120
130
140
150
ójafn, ullin fremur lítil.
Þelið nokkuð jafnt en
Gerð
121
ekki þykkt. Togið mjög
Fita
105
stutt en fremur fínt.
Skrokkgæði (96%)
113
Reynsla: Kornelíus 10Frjósemi (82%)
112
945 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð.
Mjólkurlagni (76%)
111
Hann fékk mikla notkun

síðasta vetur og stór hópur hrútlamba kom til skoðunar undan honum
í haust. Nokkur breytileiki er í afkvæmahóp hans hvað gerð snertir en
finna mátti þar marga úrvalsgripi þar sem áberandi góð mala- og
lærahold eru aðalsmerki afkvæmanna. Örfáir synir hans hafa skilað
þroskamiklum og góðum sláturlömbum á þeim búum þar sem þeir eru
í notkun.
Fremur takmörkuð reynsla er fengin af dætrum hans þar sem hann
fékk takmarkaða notkun fyrstu þrjú æviárin líkt og getið var um í hrútaskrá síðasta árs. BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði bæði frjósamar og góðar mjólkurær. Haustið 2015 var
skilað skýrslum fyrir 14 dætur hans sem höfðu 5,5 afurðastig að jafnaði
og sýndu frjósemi aðeins yfir búsmeðaltali.
Kornelíus sameinar vel alla þá kosti sem góður alhliðahrútur býr yfir,
sem mælir með notkun hans.
Litaerfðir: Kornelíus er arfblendinn fyrir gráum og botnóttum lit í Asæti. Jafnframt hefur hann erfðavísi fyrir mórauðum lit og tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

Kölski

Heildareinkunn

112

2010-54-116-36/2,2/4,5-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=85,5 stig

Mál og stigun:
8

Suðurland

Drífandi

frá Hesti, Borgarfirði.

Ætt:

Drífandi 11-895
08-816

Atall 09-618
Gráni 03-957

06-229

At 06-806

frá Stóru Tjörnum

frá Hafrafellstungu

04-487

11-895

FMF: Kveikur 05-965.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Drífandi 11-895

2013
149
44,4
109
17,5
7,8
29,2
2,6
4,0

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2014
61
44,9
109
17,6
7,9
30,7
2,8
4,2

2015
73
45,1
108
17,4
7,9
29,9
2,7
4,0

2016
86
48,0
110
17,7
7,9
30,2
2,9
4,1

Drífandi 11-895 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð

130

140

150

117

Fita

104

Skrokkgæði (100%)

111

Frjósemi (98%)

Lýsing: Svartur, fínhyrndur með svipfríðan
haus. Hvelfdur bolur
með miklar útlögur og
breiðar,
holdfylltar
herðar. Mjög góð bakhold. Malir í meðallagi
langar, breiðar og vel
holdfylltar. Lærvöðvi
þykkur og kúptur, fyllir
feikna vel í krika. Prúður og samanrekinn
holdahnaus.
Ullarlýsing: Ullarmikill
með jafnt og þykkt reyfi.

Örlítið um grá hár. Togið hrokkið, meðalfínt og jafnt um allt reyfið.
Reynsla: Drífandi 11-895 kom inn á stöð haustið 2012 og hefur nú sinn
fimmta vetur á sæðingastöð. Hann hefur aldrei verið í hópi tískuhrúta
stöðvanna, en átt farsælan feril og reynst vel. Drífandi hefur margsýnt
að hann er feikigóður lambafaðir sem skilar ákaflega vel gerðum og
þéttvöxnum lömbum.
Drífandi er orðinn mjög reyndur ærfaðir og er frjósemi dætranna mjög
mikil en mjólkurlagni þeirra um meðallag. Drífandi er orðinn það
reyndur hrútur að BLUP-kynbótamat hans gefur rétta mynd af kostum
hans sem kynbótahrúts. Þetta mun verða síðasta ár hans á sæðingastöð.
Litaerfðir: Drífandi er arfhreinn svartur, gefur hvorki mórauðan lit né
tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

109

Mjólkurlagni (96%)

102

Heildareinkunn

107

2011-47-108-30/1,9/4,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,5-8,5-8,0-8,0=86,5 stig

Mál og stigun:

Kraftur

frá Hagalandi, Þistilfirði.

(Keyptur frá Laxárdal, Þistilfirði)

Ætt:

Kraftur 11-947
Þyrnirós 07-705

Faxi 09-152
Bringa 07-728

Raftur 05-966

Kjalvar 02-943

frá Hesti

Æðey 05-561

frá Kjalvararstöðum

11-947

MMF og FMMF: Fróði 04-963, MMMF: Moli 00-882

LAMBHRÚTASKOÐUN

Kraftur 11-947

2016
119
49,1
109
17,6
7,8
30,3
2,7
4,2

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun
Kraftur 11-947 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð
Fita

119
107

Skrokkgæði (99%)
Frjósemi (91%)

113
103

Mjólkurlagni (87%)

106

Heildareinkunn

107

130

140

150

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur með sver horn.
Haus þróttlegur og háls
sver og vel bundinn.
Herðar í hærra lagi en
holdfylltar.
Útlögur
geysimiklar.
Bakið
sterkt og holdfyllt. Malir
kúptar og vel vöðvaðar.
Lærahold góð. Bollangur og sterkbyggður
hrútur. Fætur sterkir og
fótstaða góð.
Ullarlýsing: Fölgulur á
haus og fótum. Svört
doppa á bol, í baki og á
síðu. Engin gul hár í
reyfi. Ullarmagn í með-

allagi. Þel allþykkt. Togið fremur gróft, stutt í baki en hrokkið.
Reynsla: Kraftur 11-947 hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð.
Hann hafði vakið athygli í Laxárdal sem mjög lofandi alhliða kynbótahrútur. Þessi fyrsta reynsla af Krafti í gegnum sæðingar sýnir að hann
er prýðilegur lambafaðir þó hann hafi ekki komist á stall með þeim
albestu. Vænleiki lambanna var jafnan góður og afkvæmi hans eru
þau fituminnstu af öllum sæðingastöðvahrútum þegar horft er til fituþykktar við ómmælingar. Nokkrir synir hans hafa sýnt mjög athyglisverða útkomu sem lambafeður.
BLUP-kynbótamat Krafts fyrir frjósemi hækkaði að loknu voruppgjöri
og mjólkurlagni dætra hans virðist lofa góðu en allar upplýsingar
byggja enn sem komið er á dætrum í hans heimasveit. Kraftur telst því
enn vera lofandi alhliða kynbótahrútur.
Litaerfðir: Kraftur er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

Mál og stigun: 2011-44-108-32/2,1/5,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=85,5 stig
9

Suðurland

Gróði

frá Hólsgerði, Eyjafjarðarsveit

Ætt:

Gróði 11-958

Grábotni 06-833

Iðunn 08-840

frá Vogum 2

Grímur 01-928
frá Staðarbakka

Búri 07-205

Grábotna 04-364

11-958

Ilmur 05-506

MFF: Raftur 05-966; MFMF: Húnn 92-809
Lýsing: Hvítur, fagurhyrndur með fríðan
Gróði 11-958 - Kynbótamat (BLUP)
haus og voldugan
70
80
90
100
110
120
130
140
150
svip. Herðar breiðar
Gerð
132
og holdfylltar. BolurFita
106
inn hvelfdur og víður.
Skrokkgæði (97%)
119
Sterkt og breitt bak.
Malir breiðar og
Frjósemi (78%)
106
holdfylltar. Lærvöðvi
Mjólkurlagni (71%)
105
ákaflega kúptur og
Heildareinkunn
110
lokar klofi vel. Fótstaða góð. Höfðinglegur hrútur.
Ullarlýsing: Gulur á
haus og fótum. Aðeins um gul hár í mölum. Ullarmagn í meðallagi. Tog
gróft og stutt, sérstaklega ofantil. Þelið þokkalega jafnt.
Reynsla: Gróði 11-958 var tekinn í hóp sæðingastöðvahrúta sumarið
2016. Hann kemur úr lítilli hjörð þar sem stunduð er vönduð og metnaðarfull fjárrækt. Val hans byggir m.a. á þeim yfirburðum sem lamba-

hópar undan honum hafa haft í flokkun sl. 5 ár heima í Hólsgerði en sú
reynsla hefur skilað honum í hóp hæstu hrúta landsins m.t.t. BLUPkynbótamats fyrir gerð. Afkvæmi hans flokkast ákaflega vel þó þeim
sé lógað snemma og séu ekki búin að taka út fullan þroska. Þannig var
meðaleinkunn fyrir gerð 10,9 og einkunn fyrir fitu 6,0 við 15,3 kg fallþunga haustið 2012. Þá var meðaltal búsins 16,0 kg fall, gerðareinkunn
9,9 og fitueinkunn 6,6.
Takmörkuð reynsla er komin á Gróða sem ærföður en BLUP-kynbótamat hans fyrir dætraeiginleika gefur góð fyrirheit. Hann átti 12 dætur í
uppgjöri búsins nú í haust. Þær voru aðeins undir búsmeðaltali fyrir
frjósemi en höfðu að jafnaði 5,3 afurðastig.
Móðir hans, Iðunn 08-840 var tvílembd gemlingsárið, einu sinni
einlembd á fullorðinsárum en annars tvílembd með 5,1 afurðastig.
Litaerfðir: Gróði er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti en erfir hvorki
mórauðan lit né tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus
2011-52-109-31/2,4/4,5-8,0-9,0-8,5-8,5-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,0 stig

Mál og stigun:

Hörður

frá Gerði, Suðursveit

Ætt:

Hörður 11-959

Frosti 07-843
frá Bjarnastöðum
Raftur 05-966
frá Hesti

Öxi 09-908
At 06-806
frá Hafrafellstungu

Herfa 04-417

11-959

Brá 06-643

MMFF: Lóði 00-871
Hörður 11-959 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð

123

Fita

103

Skrokkgæði (98%)

113

Frjósemi (78%)
Mjólkurlagni (68%)
Heildareinkunn

130

104
99
105

140

150

Lýsing: Hvítur (kolóttur), krapphyrndur
með
svipmikinn
haus. Bolurinn sívalur en herðar örlítið í
hærra og skarpara
lagi en með góðri
vöðvafyllingu. Breitt
og sterkt bak. Öflug
mala- og lærahold.
Sterkleg fótstaða.
Harðholda
með

þroskamikil, afbragðsvel gerð samhliða hóflegri fitusöfnun. Haustið
2015 var fallþungi afkvæma hans 17,8 kg, einkunn fyrir gerð 10,0 og
einkunn fyrir fitu 7,6. Meðalfallþungi á búinu sama ár var 17,0 kg,
einkunn fyrir gerð 9,0 og einkunn fyrir fitu 7,3. Við skoðun lamba
haustið 2016 báru afkvæmi Harðar af í samanburði annarra hrúta á
bænum. Samhliða stórum afkvæmahópi fer dætrahópur Harðar
stækkandi í Gerði og því nokkur reynsla fengin af dætrum hans. Árið
2015 voru þær um meðaltal hvað frjósemi snertir og höfðu að jafnaði
5,2 afurðastig. Í Herði sameinast því kostir alhliðahrúts, þeir kostir sem
sauðfjárræktendur vinna við að bæta ár frá ári. Þeir ættu því að horfa
til Harðar í vetur sem er lífsreyndur hrútur líkt og myndin af honum
gefur til kynna.
Móðir hans, Öxi 09-908 varð frekar skammlíf, tvílembd gemlingur og
svo tvisvar tvílembd eftir það, en fargað haustið 2012. Afurðastig
hennar eru 6,1.
Litaerfðir: Hörður er arfblendinn fyrir gráum lit í A-sæti og tvílit en
erfir ekki mórauðan lit – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

sterka afturbyggingu. Rólegur hrútur.
Ullarlýsing: Gulur á haus og fótum. Mikið gult í reyfi og svartar doppur
nokkuð víða. Ullarmagn í tæpu meðallagi og ullin stutt. Togið stutt en
jafnt. Þel lítið en jafnt.
Reynsla: Hörður 11-959 var valinn til notkunar á sæðingastöð sumarið
2016 á grunni góðrar reynslu af honum sem lambaföður á heimabúi.
Þar eru til upplýsingar um nærri 500 afkvæmi hans sem hafa reynst

2011-46-107-30/2,5/4,0-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig

Mál og stigun:
10
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frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.

Ætt:

Hrauni 12-948
05-562

Þráður 07-742
Kveikur 05-965

05-546

frá Hesti

Tvistur 04-720

03-336

12-948

MFF: Áll 00-868, FMFF: Lóði 00-871, MFMF: Moli 00-882.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Hrauni 12-948

2016
112
47,8
108
17,6
7,9
30,6
2,9
4,1

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun
Hrauni 12-948 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

Gerð

120

130

140

150

117

Fita

97

Skrokkgæði (96%)

107

Frjósemi (85%)

101

Mjólkurlagni (80%)

105

Heildareinkunn

104

Lýsing: Hvítur, sverhyrndur, með svipmikinn og fríðan haus. Háls
sver, herðar breiðar og
kjötfylltar og bolurinn
sívalur. Bakið kúpt,
sterkt og vöðvafyllt.
Vöðvafylling í mölum
góð, lærvöðvi þykkur og
vel lagaður. Fótstaða
góð. Glæsikind á velli.
Ullarlýsing: Ljósgulur á
fótum. Svört doppa í
baki. Lítið um gul hár í
reyfi. Þelið jafnt og
nokkuð þykkt. Togið
fremur stutt, mjúkt,

hrokkið og gljáandi en grófara á mölum og lærum. Ullarprúður.
Reynsla: Hrauni 12-948 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð en
þangað kom hann að lokinni afkvæmarannsókn á Hjarðarfelli haustið
2015. Hrauni fékk talsverða notkun síðasta vetur og allstór hópur sona
hans kom til skoðunar nú í haust. Í hópnum mátti finna allmörg hrútsefni þó Hrauni keppi ekki við bestu sæðingastöðvahrútana m.t.t.
skrokkgæðaeiginleika.
Aukin reynsla er að fást á dætur Hrauna en BLUP-kynbótamatið segir
að frjósemi dætranna verði um meðaltal og að þær verði ágætar afurðaær. Dætur hans sýndu góða frjósemi í vor og 17 dætur hans höfðu
að jafnaði 4,7 afurðastig haustið 2015.
Litaerfðir: Hrauni er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

2012-45-106-31/3,1/4,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,0-8,0-8,0=85,5 stig

Mál og stigun:

Kaldi

frá Oddsstöðum, Lundarreykjadal

Ætt:

Kaldi 12-950
Eddi 10-150

09-010

frá Giljahlíð

Marri 09-777

Ölrún 06-031

Ylur 05-805

frá Hjarðarfelli

12-950

04-033

FMFF: Abel 00-890, FMMF: Eir 00-881, MMFF: Túli 08-858,
MMMF: Sunni 96-830.
Lýsing: Hvítur, fínhyrndur með svipfríðan haus,
Kaldi 12-950
2016
aðeins
dröfnóttur.
Fjöldi
209
Frampartur
vel lagaður
Þungi
47,9
og holdfylltur. Bak holdFótleggur
108
gróið og malir vel holdLæri
17,7
Ull
7,9
fylltar. Lærvöðvi þykkur
Ómvöðvi
30,4
og vel lagaður. Fótstaða
Ómfita
2,9
góð. Snotur hrútur.
Lögun
4,1
Ullarlýsing: Aðeins gulur í hnakka og á fótum.
Kaldi 12-950 - Kynbótamat (BLUP)
Töluvert um gul hár í
70
80
90
100
110
120
130
140
150
reyfi, mest í baki og á
Gerð
115
mölum. Togið hrokkið,
Fita
112
styttra í baki en lengra
og grófara á síðum. ÞelSkrokkgæði (97%)
114
ið fremur jafnt. UllarFrjósemi (82%)
102
magn í tæpu meðallagi.

Reynsla: Kaldi 12-950 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð en
hann var fenginn þangað að lokinni afkvæmarannsókn á Hesti haustið
2015 en hafði áður skilað framúrskarandi niðurstöðum heima á Oddsstöðum. Einkenni afkvæma hans er góður vænleiki samhliða góðri
gerð og lítilli fitu. Þessir kostir afkvæma hans voru staðfestir í haust
við skoðun lamba um allt land eftir víðtæka notkun síðasta vetur. Kaldi
er því gríðarlega öflugur lambafaðir m.t.t. skrokkgæðaeiginleika og
virðast nokkrir synir hans einnig skila sambærilegum niðurstöðum.
Dætrahópur Kalda er enn frekar smár en þær hafa sýnt góða frjósemi
og ágæta afurðasemi líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika
gefur til kynna.
Litaerfðir: Kaldi er arfblendinn fyrir golsóttum erfðavísi í A-sæti, erfir
mórauðan lit og tvílit - gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

Hrauni

Mjólkurlagni (75%)

106

Heildareinkunn

107

2012-44-105-35/3,2/4,5-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=87,0 stig

Mál og stigun:
12

Stakar uppskriftir er að finna á www.lopidesign.is

Íslenska ullin er einstök

frá Ytri Skógum, Eyjafjöllum.

Ætt:

Lækur 13-928
Rás 11-813

Reimar 11-433
Borði 08-838

Höll 09-697

frá Hesti

Runni 09-382

Hríma 06-515

13-928

MFF: Lundi 03-945, FMFF: Raftur 05-966; MFMF: Lóði 00-871,
MMFF: Dreitill 00-891.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Lækur 13-928

2015
108
45,9
107
17,6
7,9
30,0
3,0
4,0

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2016
73
48,2
108
17,6
7,8
30,9
3,0
3,9

Lækur 13-928 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

Gerð

120

130

140

150

112

Fita

108

Skrokkgæði (98%)

110

Frjósemi (94%)

99

Mjólkurlagni (60%)

108

Heildareinkunn

106

Lýsing: Hvítur, með
stuttan fremur fríðan
haus,
grófhyrndur.
Herðar
þokkalega
breiðar og brjóstkassi
mjög vel sívalur. Bakið
átaksgott. Mala- og
lærahold afbragðsgóð.
Bollengd í meðallagi.
Lækur er jafnvaxinn
hrútur og fágaður að
allri gerð.
Ullarlýsing: Gulur í
hnakka og á fótum. Örlítið gult í reyfi. Fremur
ullarmikill og reyfið
jafnt. Togið fremur fíngert, hrokkið og gljáandi.

Reynsla: Lækur 13-928 er að hefja sinn þriðja vetur á sæðingastöð.
Hann hefur fengið nokkra notkun bæði árin og afkvæmum, sem komið
hafa til skoðunar undan honum, svipar mjög til föður síns. Afkvæmi
hans eru um meðaltal í vænleika, mjög vel gerð en sum full bolstutt.
Aukin reynsla er að fást á dætur Læks en þær eru um meðallag hvað
frjósemi snertir og góðar afurðaær en veturgamlar dætur hans í YtriSkógum höfðu 5,3 afurðastig að jafnaði haustið 2015. Lækur er því
kynbótahrútur sem bændur ættu að horfa meira til en raunin var síðustu tvö ár.
Litaerfðir: Lækur er arfblendinn hvítur, erfir mórauðan lit og tvílit –
gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2013-49-106-29/3,3/4,0-8,0-9,0-9,0-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,0=86,0 stig

Mál og stigun:

Börkur

frá Efri Fitjum, Fitjárdal.

Ætt:

Börkur 13-952
Birkir 10-893

08-008

frá Bjarnastöðum

Frosti 07-843

Snæa 08-855

Þráður 06-996
frá Hesti

02-034

13-952

MMFF: Ljóri 95-828.
Börkur 13-952
LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

Lækur

2016
247
49,3
110
17,7
7,9
31,2
2,9
4,2

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

Börkur 13-952 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð
Fita

111

Skrokkgæði (96%)
Frjósemi (73%)
Mjólkurlagni (66%)
Heildareinkunn

130

122

117
104
107

140

150

Lýsing: Hvítur, krapphyrndur en svartdröfnóttur á haus. Háls og
herðar vel vöðvafylltar
en vottur af slöðri fyrir
aftan bóga. Bakhold
góð og malir breiðar og
ágætlega holdfylltar.
Lærvöðinn þykkur og
vel lagaður. Fótstaða
góð. Rösklegur hrútur.
Ullarlýsing: Ljósgulur í
hnakka og á fótum.
Töluvert um gul hár í
reyfi, meira aftantil.
Svört doppa á mölum.
Ullarlítill. Þelið jafnt,
togið gróft og strítt.

Reynsla: Börkur 13-952 kom á sæðingastöð að lokinni afkvæmaprófun
úrvalshrúta í Miðfjarðarhólfi haustið 2015. Þar háðu þeir býsna tvísýna
baráttu um toppsætið Börkur og Burkni 13-951 frá Mýrum 2. Báðir
þessir hrútar hafa þegar sýnt að þeir eru „stjörnuhrútar“ sem lambafeður. Börkur var mikið notaður og stór hópur sona hans kom til dóms
nú í haust. Það sem einkennir afkvæmi Barkar er gríðarlegur þroski
samhliða góðri gerð. Þau lömb sem fóru í sláturhús skárust mjög vel
en rúm 14% þeirra fóru í holdfyllingarflokk E. Víða var hópur sona hans
í efstu sætum á sameiginlegum lambhrútasýningum í haust. Börkur
hefur því skipað sér í fremstu röð meðal sæðingastöðvahrúta sem
lambafaðir.
Börkur hefur enn litla reynslu sem ærfaðir en BLUP-kynbótamat fyrir
dætraeiginleika er lofandi. Dætur hans á heimabúi sýndu mjög góða
frjósemi í vor og höfðu 5,6 afurðastig að jafnaði nú í haust. Áberandi
mörg afkvæmi dætra hans flokkuðust í holdfyllingarflokk E.
Litaerfðir: Börkur er arfhreinn hvítur - gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

109

2013-55-107-31/5,7/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-7,5-8,0-8,5=85,5 stig

Mál og stigun:
14

Suðurland

Tangi

frá Klifmýri, Skarðsströnd. (Keyptur frá Svarfhóli, Laxárdal)

Ætt:

Tangi 13-954
Vogur 11-499

Blaðka 09-853

frá Geirmundarstöðum

Dökkvi 07-809

Bót 05-659

Tenór 08-873

frá Hesti

Della 07-404

13-954

FMF: Hylur 01-883, FMMF: Snúður 00-911, MMFF: Áll 00-868.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Tangi 13-954

2016
65
48,0
109
17,9
7,9
31,5
2,9
4,2

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun
Tangi 13-954 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð

116

Fita

107

Skrokkgæði (94%)
Frjósemi (81%)
Mjólkurlagni (71%)
Heildareinkunn

112
97
102
104

130

140

150

Lýsing: Hvítur, fínhyrndur með fríðan
haus. Háls vel bundinn
við búk en bolvídd í
meðallagi. Örlítið slöður fyrir aftan bóga.
Holdfylling í baki og á
mölum góð, lærahold
mikil og vöðvinn vel
lagaður. Fætur réttir og
sterkir. Hrútur sem
samsvarar sér vel og er
fallegur á velli.
Ullarlýsing: Ljósgulur á
haus, fótum og dindli.
Örlítið um gul hár í reyfi.
Ullarmagn í góðu meðallagi. Þel þykkt og
glansandi. Togið fremur fínt. Ull falleg.

Reynsla: Tangi 13-954 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð og
kom þangað á grunni góðrar reynslu af honum sem lambaföður á
Svarfhóli í Laxárdal. Hann fékk frekar dræma notkun en þeir bændur
sem hann notuðu geta ekki kvartað því Tangi er yfirburðahrútur er
kemur að skrokkgæðaeiginleikum afkvæma. Synir hans sem komu til
skoðunar eru um meðaltal hvað vænleika snertir, hafa þykka vöðva,
litla fitu og áberandi vel lagaðan bakvöðva. Í þessum hópi mátti finna
mörg hrútsefni og glæsilega einstaklinga.
BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að Tangi muni
skila ám sem verða þokkalega frjósamar og ágætar afurðaær. Fyrstu
vísbendingar útfrá reynslu dætra benda til hins sama.
Tangi er því mjög spennandi kostur og efni í öflugan alhliða kynbótahrút sem á mun víðtækari notkun skilda en hann fékk síðasta vetur.
Litaerfðir: Tangi er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

2013-49-110-31/2,5/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,5 stig

Mál og stigun:

Kúafóður sem
prótein og af

Kraftblanda

Fiskmjölsríkt kjarnfóður fyrir sauðfé

15

Suðurland

Bergur

frá Bergsstöðum, Miðfirði

Ætt:

Bergur 13-961

Runni 11-014

09-084

frá Syðri Urriðaá, Miðfirði
Laufi 08-848
frá Bergsstöðum,
Vatnsnesi

Kasmaier 08-149

08-812

13-961

08-144

MFF: Jón Páll 04-990; MMF: Raftur 05-966
Lýsing: Hvítur, vel
hyrndur með myndarlegan haus. Aðeins
Gerð
117
hár
um
herðar,
Fita
109
bringan breið og mjög
miklar útlögur. Bakið
Skrokkgæði (97%)
113
breitt og sterklegt. FáFrjósemi (78%)
108
dæma breiðar malir
Mjólkurlagni (69%)
113
og frábær lærahold.
Sterklegir
fætur.
Heildareinkunn
111
Langvaxinn hrútur og
voldugur á velli.
Ullarlýsing: Gulur í
hnakka, á fótum og í dindli. Gul hár fundust ekki í reyfi. Ullarmagn í
góðu meðallagi. Þel þykkt og jafnt. Tog stutt og hrokkið, mýkra í baki
en strýkennt og gróft á síðu.
Reynsla: Bergur 13-961 (áður Börkur) kom á sæðingastöð sumarið
2016. Hann er sonur Runna 11-014 frá Urriðaá sem er öflugasti sonur
Laufa 08-848 frá Bergsstöðum á Vatnsnesi og er mjög áhrifamikill í
Bergur 13-961 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

130

140

150

fjárræktinni á mörgum búum í Miðfjarðarhólfinu um þessar mundir.
Runni var til skoðunar fyrir sæðingastöðvarnar á sínum tíma en
reyndist með áhættuarfgerð gagnvart riðusmiti. Bergur á farsælan
feril að baki heima á Bergsstöðum sem einn af topphrútum þess öfluga sauðfjárbús. Haustið 2015 var meðalfallþungi rúmlega 100 sláturlamba undan honum 19,7 kg, einkunn fyrir gerð 11,1 og fyrir fitu 7,8.
Búsmeðaltal sama ár var 19,2 kg fallþungi, einkunn fyrir gerð 10,8 og
einkunn fyrir fitu 7,5.
Líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna er Bergur bráðefnilegur ærfaðir. Í vor áttu 11 tveggja vetra dætur hans að
jafnaði 2,2 lömb og 13 gemlingar að jafnaði 1,7 lömb sem er frjósemi
yfir búsmeðaltali. Haustið 2015 höfðu veturgamlar dætur hans að jafnaði 5,5 afurðastig.
Móðir hans, 09-084 var einlembd gemlingsárið, hefur einu sinni verið
þrílembd en annars tvílembd með 8,5 afurðastig.
Litaerfðir: Bergur er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus
2013-57-107-32/5,6/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,0 stig

Mál og stigun:

Klettur

frá Borgarfelli, Skaftártungu

Ætt:

Klettur 13-962

Steinn 10-710
Stáli 06-831
frá Teigi

Gunnlöð 08-932
Kveikur 05-965
frá Hesti

Freyja 06-718

13-962

Lengja 03-306

FMFF: Hylur 01-883; MMFF: Mölur 95-812; MMMF: Bútur 93-982
Klettur 13-962 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð

115

Fita

115

Skrokkgæði (96%)
Frjósemi (77%)
Mjólkurlagni (61%)
Heildareinkunn

115
109
107
110

130

140

150

Lýsing: Hvítur, hyrndur, all útlögugóður
hrútur með aðeins
hrjúfar herðar. Bakið
ágætlega vöðvafyllt.
Malir vöðvaðar, lærvöðvi þykkur. Bollengd
í góðu meðallagi.
Ullarlýsing: Írauður á
haus og fótum, fremur
ullarlítill. Gul hár ekki
áberandi í reyfi en
svartar doppur fundust. Tog hrokkið með
góðan gljáa en nokkuð
gróft. Þel frekar lítið.

Reynsla: Klettur 13-962 kom á sæðingastöð sumarið 2016 á grunni
góðrar reynslu af honum sem lambaföður á heimabúi. Afkvæmi hans
hafa verið um meðallag í vænleika en haustið 2014 var fallþungi afkvæma hans 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 10,2 og einkunn fyrir fitu 6,0.
Það árið var fallþungi á búinu 17,1 kg, einkunn fyrir gerð 9,3 og einkunn
fyrir fitu 6,3.
Við val Kletts var ekki síður horft til þess að hann er efni í góðan ærföður líkt og BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika gefur til kynna.
Fyrstu vísbendingar um dætur hans heima á Borgarfelli benda einnig
til að svo sé.
Móðir hans, Gunnlöð 08-932 hefur reynst farsæl afurðaær, einlembd
gemlingur og einu sinni eftir það annars þrílembd með 9,9 afurðastig.
Klettur er einn þriggja sona Gunnlaðar sem valdir hafa verið til lífs.
Litaerfðir: Klettur er arfblendinn hvítur – gefur mórautt en ekki tvílitt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus
2013-57-115-33/1,7/5,0-8,0-9,0-9,0-9,0-9,0-19,0-7,5-8,0-8,5=87,0 stig

Mál og stigun:
16

Suðurland

Bjartur

frá Ytri-Skógum, Eyjafjöllum

Ætt:

Bjartur 15-967

Drumbur 10-918
frá Bjarnastöðum
Bliki 09-153

Minkun 07-708

Æsa 13-910
Ás 09-877
frá Skriðu

15-967

Pysja 06-519*

*Pysja 06-519 var móðir Prúðs 11-896; MMF: Lómur 02-923
Lýsing: Hreinhvítur,
með smáfríðan haus
70
80
90
100
110
120
130
140
150
og vanin horn. Herðar
Gerð
115
breiðar og kúptar.
Bringan breið og útFita
104
lögur góðar. ÁtaksSkrokkgæði (50%)
110
gott bak og frábær
Frjósemi (64%)
104
mala- og lærahold.
Bollengd í meðallagi.
Mjólkurlagni (50%)
102
Fótstaða góð. Gæfur
Heildareinkunn
105
og
samanrekinn
holdahnaus.
Ullarlýsing: Hreinhvítur og ullarmagn í góðu meðallagi. Tog hrokkið, fremur mjúkt en
styttra í baki. Þel jafnt.
Reynsla: Bjartur 15-967 er annar tveggja hrúta sem valdir voru fyrir
sæðingastöðvarnar að aflokinni afkvæmarannsókn veturgamalla

hrúta í Ytri-Skógum haustið 2016. Við mælingar og mat á lifandi hrútlömbum sýndi afkvæmahópur Bjarts mikla yfirburði með 157 í einkunn
fyrir líflambahlutann þar sem meðalbakvöðvi afkvæmanna var 32,3
mm en meðaltal rannsóknarinnar var 30,1 mm. Meðalfallþungi afkvæma hans var 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 11,2 og einkunn fyrir fitu
7,0. Meðalfallþunginn í afkvæmarannsókninni var 17,9 kg, einkunn
fyrir gerð 10,1 og fyrir fitu 6,6.
BLUP-kynbótamat Bjarts fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur
hans verði frjósamar í meðallagi og einnig meðalgóðar afurðaær.
Móðir hans, Æsa 13-910 var tvílembd gemlingur og tvisvar eftir það
með 8,1 afurðastig.
Litaerfðir: Bjartur er arfblendinn hvítur en erfir ekki mórauðan lit –
gefur hreinhvítan lit og tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus

Bjartur 15-967 - Kynbótamat (BLUP)

2015-55-108-31/3,8/4,5-8,0-8,5-9,0-8,5-9,0-18,5-8,0-8,0-8,5=86,5 stig

Mál og stigun:

FER FÉ
BETra
Rekstrargangur með
flokkunarhliðum

99.990 kr. + vsk*

Veltibás til klaufsnyrtingar Fjárvogir
199.900 kr. + vsk*
Frá 149.000 kr. + vsk*

Heygrindur
Frá 8.984 kr. + vsk*

Hliðgrindur í úrvali
Frá 14.880 kr. + vsk*

*Sértilboð til áramóta og á meðan birgðir endast.
Hafðu samband í síma 480 5600 eða á landstolpi@landstolpi.is
og fáðu nánari upplýsingar
Landstólpi Gunnbjarnarholti 801 Selfoss s. 480 5600 landstolpi@landstolpi.is www.landstolpi.is

17

frá Hesti, Borgarfirði

Ætt:

Hroki 15-969
Ofsi 14-721

Garri 11-908
frá Stóra-Vatnshorni

12-417
Bálkur 11-652

07-557

15-969

07-580

MFMF: Fannar 07-808; MMFF: Raftur 05-966
Lýsing: Hvítur, fínhyrndur. Holdfylling
70
80
90
100
110
120
130
140
150
um háls og herðar
Gerð
101
ágæt en útlögur í
meðallagi.
Bakið
Fita
109
átaksgott. Malir fremSkrokkgæði (50%)
105
ur stuttar en breiðar.
Frjósemi (60%)
99
Ágæt lærahold. Fótstaða góð. Bollengd í
Mjólkurlagni (50%)
108
meðallagi. Gæfur og
Heildareinkunn
104
geðgóður hrútur.
Ullarlýsing: Gulur á
haus og fótum, mikið
um gul hár í reyfi. Ullarmagn í meðallagi. Tog þokkalega jafnt. Þel jafnt
um allt reyfi.
Reynsla: Hroki 15-969 var fenginn á stöð þegar niðurstöður afkvæmarannsóknar á Hesti haustið 2016 lágu fyrir. Afkvæmahópur hans var

frekar smár í rannsókninni en þau voru væn og mældust með þykkasta
bakvöðvann. Afkvæmahópur Hroka stóð næstefstur þegar hópunum
var raðað eftir lögun bakvöðva og fékk hæstu einkunn allra hópa fyrir
gerð framparts. Meðalfallþungi tvílembingshrútlambanna undan honum var 17,5 kg, einkunn fyrir gerð 9,1 og einkunn fyrir fitu 4,3. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 16,2 kg, einkunn
fyrir gerð 9,0 og fyrir fitu 4,7. Hroki býr því yfir góðum skrokkgæðaeiginleikum þó hann sé ekki með öflugustu hrútum m.t.t. holdfyllingar afkvæma.
BLUP-kynbótamat Hroka fyrir dætraeiginleika gefur til kynna að dætur
hans verði í meðallagi frjósamar en mjög góðar mjólkurær. Við val
hans á stöð var ekki síst horft á þann eiginleika.
Móðir hans, 12-417 er öflug afurðaær, tvílembd gemlingur og öll vor
eftir það, með 8,4 afurðastig.
Litaerfðir: Hroki er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi

Hroki 15-969 - Kynbótamat (BLUP)

2015-46-110-34/4,5/3,5-8,0-8,0-8,5-9,0-9,0-17,5-7,5-8,0-8,5=84,0 stig

Mál og stigun:

KOLLÓTTIR HRÚTAR

Roði

frá Melum 1, Árneshreppi

(keyptur frá Heydalsá (RB), Steingrímsfirði)

Ætt:

Roði 10-897

Drangur 09-606
Breki 08-517

Rakel 05-800
Glói 03-265

Drangey 07-050

10-897

Táta 03-649

FMF: Frakksson 03-974, FFMF: Partur 99-914,
MFF: Ljómi 92-971, MMF: Glæsir 98-876
Roði 10-897
LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

Hroki

2014
265
49,2
111
17,4
7,8
28,8
3,1
4,0

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2015
83
49,3
111
17,6
7,9
29,3
3,3
4,0

2016
33
51,8
112
17,5
8,0
29,9
3,4
3,9

Roði 10-897 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

Gerð

100

110

Fita

116

Skrokkgæði (100%)
Frjósemi (98%)
Mjólkurlagni (96%)
Heildareinkunn

120

107

112
94

130

140

150

Lýsing: Hvítur, kollóttur
með þróttlegan haus,
með breiðan og vöðvafylltan háls og herðar og
miklar útlögur. Bakið
mjög breitt og átökugott. Malir mjög vel
vöðvafylltar. Lærvöðvi
kúptur og fyllir vel upp í
klofið. Fætur réttir og
sterklegur. Tignarlegur
hrútur á velli, bollangur
og breiðvaxinn.
Ullarlýsing: Sterkgulur
á haus, fótum og á dindli

en ekki fannst mikið af gulum hárum í reyfi. Feiknalega ullarmikill. Þelið þykkt. Togið jafnt og fremur fínt, aðeins gróft í síðum.
Reynsla: Roði 10-897 er að hefja sinn fjórða vetur á sæðingastöð. Upphaflega var hann valinn inn á stöð að aflokinni stórri afkvæmarannsókn í Strandasýslu. Síðan þá hefur sannast með víðtækri reynslu að
hann er góður lambafaðir sem skilar miklu af virkjamiklum, glæsilegum og vel gerðum lömbum þó oft séu þau fullmikið gul á ullina.
Töluverð reynsla er komin á Roða sem ærföður og gefur BLUP-kynbótamat fyrir dætraeiginleika því mjög glögga mynd af því fyrir hvað
hann stendur. Dætur hans eru undir meðallagi hvað frjósemi snertir en
hörkugóðar mjólkurær.
Litaerfðir: Roði er arfhreinn hvítur.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

110
105

2010-48-111-29/2,3/5,0-8,0-8,5-9,0-9,0-9,5-18,5-7,5-8,0-9,0=87,0 stig

Mál og stigun:
18

Suðurland

Þoku-Hreinn
frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði.

Ætt:

Þoku-Hreinn 13-937
Vinur 11-321

10-451

Miðdalsgröf

Gormur 10-314

*Bolla 02-419

Dolli 09-892

04-681

13-937

MMFF: Ægir 01-916, *Bolla 02-419 var móðir Bolla 06-821, FMF: Styggur 99-877.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Þoku-Hreinn 13-937

2015
51
47,0
110
17,1
8,1
29,2
3,1
3,8

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

2016
27
48,5
111
17,1
8,0
30,2
3,4
3,9

Þoku-Hreinn 13-937 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

Gerð

90

100

110

120

130

140

150

96

Fita

113

Skrokkgæði (97%)

105

Frjósemi (94%)

132

Mjólkurlagni (79%)

Lýsing: Hvítur, kollóttur
með smágerðan en fríðan haus. Herðar ágætlega holdfylltar og
þokkalegar útlögur. Bak
ágætt og malir nokkuð
vel lagaðar. Lærahold í
góðu meðallagi.
Ullarlýsing: Fölgulur á
haus og fótum. Dröfnóttur á eyrum. Ullarmikill. Gul hár fundust ekki í
reyfi en það er jafnt og
þykkt. Togið nokkuð
mikið og í meðallagi fínt.

Reynsla: Þoku-Hreinn 13-937 kom á sæðingastöð haustið 2014 sem
fyrsti arfhreini Þokugenshrúturinn í tenglum við verkefni sem miðar að
því að stöðvarnar bjóði sæði úr hrútum með þann eiginleika. ÞokuHrein á að nota til þess að fá undan honum gimbrar til ásetnings svo
hafa megi betri stjórn á því hversu margar ær er með þennan eiginleika á hverjum tíma. Afkvæmi Þoku-Hreins eru mörg hver þroskamikil með þykkan bakvöðva, full breytileg að gerð en frískleikakindur.
Litaerfðir: Þoku-Hreinn er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

107

Heildareinkunn

115

2013-46-108-27/3,0/3,5-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-7,5-8,0-8,0=82,5 stig

Mál og stigun:

Krapi

frá Innri Múla, Barðaströnd.

Ætt:

Krapi 13-940

Gullmoli 08-314

Fjarðarkolla 10-514

frá Broddanesi 1

Gullmoli 05-552

03-020

Hafnardalur 08-457
frá Skjaldfönn

Dröfn 07-029

13-940

MFFF: Glópur 00-930, MMF: Frakksson 03-974, MMMF: Arfi 99-873.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Krapi 13-940

2016
359
49,0
110
17,6
8,2
29,8
3,2
3,9

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun

Krapi 13-940 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

Gerð
Fita

122

Skrokkgæði (94%)

124

Frjósemi (76%)
Mjólkurlagni (71%)
Heildareinkunn

130

125

108
100

140

150

Lýsing: Hvítur, kollóttur
með stuttan og fríðan
haus. Herðar breiðar
og holdfylltar, bolurinn
mjög hvelfdur. Bakið
sterkt og vel holdfyllt.
Malir kúptar, breiðar
og vel holdfylltar.
Lærahold frábær. Fótstaða er rétt, en kjúkur
á framfótum fremur linar. Krapi er bollangur
og glæsilegur á velli.
Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill. Þel þykkt. Togið misjafnt, mjög stutt í baki
en meðalfínt.

Reynsla: Krapi 13-940 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð og
var mest notaði hrútur sæðingastöðvanna síðasta vetur. Gríðarlega
stór hópur sona hans kom til skoðunar í haust og margt mjög glæsilegra einstaklinga var að finna í þeim hópi. Afkvæmi hans mátti oft
þekkja á mjög öflugum afturparti þegar þau komu til skoðunar en þykkt
bakvöðva var nokkuð breytileg. Nokkuð bar á fótagöllum í sonum hans
(8%), voru slakir í kjúkum á framfótum líkt og hann sjálfur er. Krapi er
eftir sem áður mjög öflugur lambafaðir.
Aukin reynsla er að fást á dætur hans, þær sýndu mjög góða frjósemi
í vor og er BLUP-kynbótamat fyrir frjósemi óbreytt frá fyrra ári. Kynbótamat fyrir mjólkurlagni hefur lækkað en dætur hans heima á InnriMúla sýndu afurðir aðeins undir búsmeðaltali haustið 2015, höfðu 4,3
afurðastig að jafnaði.
Litaerfðir: Krapi er arfblendinn hvítur, gefur tvílit en ekki mórauðan lit
– gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

111

2013-47-108-27/3,2/4,0-8,0-8,0-8,5-8,5-8,5-17,5-9,0-8,0-8,5=84,5 stig

Mál og stigun:
19

frá Hjarðarfelli, Snæfellsnesi.

Ætt:

Serkur 13-941
12-223

Sindri 10-759
Völlur 11-770

05-521

Magni 06-730

10-012

13-941

FFF: Ormur 02-933, FFMF: Glæsir 98-876, FMFF: Partur 99-914,
FMMF: Klængur 97-839, MMFF: Örvar 04-983.

LAMBHRÚTASKOÐUN

Serkur 13-941

2016
108
49,2
109
17,7
8,4
30,5
3,5
4,0

Fjöldi
Þungi
Fótleggur
Læri
Ull
Ómvöðvi
Ómfita
Lögun
Serkur 13-941 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

Gerð
Fita

130

140

150

108

Skrokkgæði (92%)
Frjósemi (82%)

120

112

110

Lýsing: Hvítur, kollóttur með stuttan og
fríðan haus. Háls sver
og herðar holdfylltar.
Bolur sívalur. Bak
sterkt og átaksgott.
Malir langar, aðeins
hallandi en mjög holdfylltar, breidd þeirra í
meðallagi. Lærahold
frábær. Hann er örlítið
útskeifur á vinstri
framfæti en fótstaða
annars góð, mjög þéttholda og jafnvaxinn
hrútur.

Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmagn í tæpu meðallagi. Togið mjög lítið
aftan við bóga. Þelið jafnt og þétt.
Reynsla: Serkur 13-941 er að hefja sinn annan vetur á sæðingastöð.
Hann fékk talsverða notkun síðasta vetur og allstór hópur sona hans
kom til skoðunar nú í haust. Þeir bera honum vel söguna og á Serkur
þann afkvæmahóp sem hefur flest heildarstig allra sæðingahrúta
haustið 2016. Synir hans eru þroskamiklir, vel gerðir, margir feikilega
bollangir og miklar fríðleikskindur. Serkur hefur því skipað sér í hóp
„stjörnuhrúta“ sem vænta má mikils af á komandi árum.
Lítil reynsla er enn fengin um dætur Serks. BLUP-kynbótamat fyrir
dætraeiginleika hefur þó hækkað fyrir frjósemi frá fyrra ári en lækkað
lítillega fyrir mjólkurlagni. Nokkuð vantar enn upp á öryggi matsins og
munu því upplýsingar úr skýrsluhaldinu á komandi árum varpa betra
ljósi á Serk sem ærföður. Hann hefur þó alla burði til þess að vera
öflugur ærfaðir. Serkur er nokkuð fjarskyldur meginlínunum í kollótta
fénu síðustu ár og eini hrúturinn á sæðingastöð sem er arfhreinn
verndandi gagnvart riðusmiti, því munu öll afkvæmi hans bera verndandi arfgerð.
Litaerfðir: Serkur er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfhreinn verndandi.

98

Mjólkurlagni (72%)

107

Heildareinkunn

105

2013-46-105-32/2,8/4,5-8,0-8,5-9,0-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-8,5=86,5 stig

Mál og stigun:

Magni
frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði.

Ætt:

Magni 13-944
Dropi 10-134

11-537

frá Melum 2

Trítill 08-509
frá Bæ

Gilta 07-286

Klumpur 08-117
frá Broddanesi 1

13-944

10-413

Stramma 83-833 frá Hesti á sínum tíma. Enginn skyldleiki er þó á milli
Stramma og Magna.
Ullarlýsing: Hreinhvítur, fremur ullarmikill. Þelið jafnt, ekki mjög þykkt.
Togið hrokkið og jafnt. Ullarprúður.
Reynsla: Magni 13-944 hefur nú sinn annan vetur á sæðingastöð.
Segja má að árangur hans á heima búi hafi verið magnaður en hann
hafði verið einn besti lambafaðir búsins þegar hann var fenginn á stöð.
Í haust komu fram margir úrvalseinstaklingar undan honum, víðs
vegar um landið, sem staðfesta gæði hans sem lambaföður. Þegar
hefur einn sonur hans bæst í hóp stöðvahrúta, Plútó 14-973 frá Heydalsá. Betri mynd á eftir að fást á Magna sem ærföður en fyrstu vísbendingarnar eru honum ekki nægilega hliðhollar. BLUP-kynbótamat
fyrir frjósemi lækkar milli ára. Hafa þarf í huga að viðmiðunarhópurinn
er ærnar á Heydalsá og þar er nokkuð um Þokugensær sem skekkja
samanburðinn. Þá eru enn mjög takmarkaðar upplýsingar til varðandi
mjólkurlagni dætranna en spáin gefur til kynna að Magnadætur skili
vænleika í góðu meðallagi.
Litaerfðir: Magni er arfblendinn hvítur, gefur tvílitt og hreinhvítt en
ekki þekkt að hann gefi mórautt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Arfblendinn verndandi.

FF: Trítill var faðir Sprota 12-936, MFF: Gullmoli 05-552
sem er FF: Krapa 13-940, MMFF: Bogi 04-814.
Lýsing: Hvítur, kollóttur
með fríðan haus. Góð
Magni 13-944
2016
holdfylling um háls og
Fjöldi
94
herðar, bolurinn ágætÞungi
48,9
lega sívalur. Bakhold
Fótleggur
108
Læri
17,7
góð og vottur af kryppu*.
Ull
8,4
Breiðar, kúptar og
Ómvöðvi
30,2
vöðvafylltar malir. SérÓmfita
3,0
lega vel lagaður og mjög
Lögun
4,0
þykkur lærvöðvi. Góð
fótstaða. Glæsikind á
Magni 13-944 - Kynbótamat (BLUP)
70
80
90
100
110
120
130
140
150
velli.
*Kryppan á baki er til
Gerð
124
marks um mikla vöðvaFita
103
söfnun en þetta einSkrokkgæði (93%)
114
kenni mátti finna á
mörgum afkomendum
Frjósemi (83%)
90

LAMBHRÚTASKOÐUN

Suðurland

Serkur

Mjólkurlagni (67%)

101

Heildareinkunn

102

2013-48-103-31/2,4/4,5-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,5-9,0-8,0-8,0=86,5 stig

Mál og stigun:
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Suðurland

Fannar

frá Heydalsá (Ragnari og Sigríði), Steingrímsfirði

Ætt:

Fannar 14-972
Þokki 13-124
frá Árbæ

Hnokki 12-047

Snjólaug 08-001
Bogi 04-814

11-427

14-972

Batman 05-700

MMF: Örvar 04-983
Lýsing: Hvítur, kollóttur með sterklegan
haus. Herðar breiðar
Gerð
110
og mjög vel holdfylltFita
107
ar. Bringa breið og
útlögur miklar. Góð
Skrokkgæði (81%)
109
bakhold. Malir mjög
Frjósemi (71%)
100
vel holdfylltar. Góð
holdfylling í lærum –
Mjólkurlagni (65%)
109
fyllir vel í krikann.
Heildareinkunn
106
Bollöng og glæsileg
kind.
Ullarlýsing: Hreinhvítur. Ullarmikill. Tog hrokkið, fremur jafnt en gróft. Reyfið er þykkt,
þel mikið og jafnt.
Reynsla: Fannar 14-972 er einn þriggja hrúta sem fenginn var á
sæðingastöð að lokinni afkvæmarannsókn úrvalshrúta í Strandasýslu
haustið 2016, sem fram fór á Heydalsá. Fannar átti stóran hóp af
Fannar 14-972 - Kynbótamat (BLUP)
70

80

90

100

110

120

130

140

föngulegum lömbum í rannsókninni og stór hópur gimbra og hrúta
undan honum, var tekinn frá til lífs, sem skekkir niðurstöður kjötmats
afkvæma hans. Meðalfallþungi tvílembingshrútlamba undan honum
var 18,1 kg, einkunn fyrir gerð 10,2 og einkunn fyrir fitu 6,6. Meðalfallþungi tvílembingshrúta í afkvæmarannsókninni var 19,2 kg, einkunn
fyrir gerð 10,8 og fyrir fitu 7,1.
Haustið 2015 skilaði Fannar glæsilegum kjötmatsniðurstöðum en þá
var fallþungi afkvæma hans 19,3 kg, einkunn fyrir gerð 11,4 og einkunn
fyrir fitu 7,4. Búsmeðaltal sama ár var 18,2 kg fyrir fallþunga, einkunn
fyrir gerð 10,7 og einkunn fyrir fitu 7,0.
Lítil reynsla er fengin af Fannari sem ærföður en BLUP-kynbótamat
fyrir dætraeiginleika segir að dætur hans verði frjósamar í meðallagi
og góðar afurðaær. Á Heydalsá áttu 7 veturgamlar dætur hans 1,14
lömb að jafnaði í vor og skiluðu vænum dilkum í haust.
Móðir hans, Snjólaug 08-001 var ætíð tvílembd og með 7,8 afurðastig.
Litaerfðir: Fannar er arfhreinn hvítur – gefur hreinhvítt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus
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2014-49-108-31/3,5/4,0-8,0-8,5-8,5-9,0-9,0-18,0-8,5-8,0-9,0=86,5 stig

Mál og stigun:

-Fóðrar allt að 30 kálfa og 50 lömb
-Ungviðið gengur í mjólkina að vild

-Hentar bæði til að fóðra með
mjólkurdufti og hrámjólk

Framleitt í

-Heilsusamlegt, mjólkin geymd köld

Bretlandi

Heatwave lamba– og kálfafóstra
Einfalt kerfi þar sem að mjólki geymist
köld, hitnar svo um leið og hún er
drukkin, með því að ferðast í gegn um
heitt vatnsbað í lokuðum spiral. Kerfið
er alveg lokað, smithætta í lágmarki og
einfalt í þrifum
21

en er volg þegar hún er drukkin
-Einfalt kerfi, einföld í notkun
-Hægt að stilla hitann
-Heilbrigt ungviði
-Vinnusparandi
Egilsholti 1,
310 Borgarnesi,
S:430-5500
Opið 8-18 virka daga
og
10-14 laugardaga

Suðurland

FELDFJÁRHRÚTUR

Lobbi

frá Melhól, Meðallandi

(Keyptur frá Þykkvabæjarklaustri 2, Álftaveri)

Ætt:

Lobbi 09-939
Gráni 06-153

04-392

frá Strönd, Meðallandi

Feldur 04-054

02-179

frá Bakkakoti

Þór 03-327

98-175

frá Bakkakoti

09-939

Lýsing: Grár, kollóttur með stuttan haus. Aðeins grófur um herðar en
útlögur þokkalegar. Vöðvafylling í baki allgóð. Mala- og lærahold slök
en bollengd góð. Fætur réttir. Snotur hrútur og rólegur í umgengni.
Ullarlýsing: Grár, nokkuð jafn litur en ljósari að framan. Dökkur áll í
baki. Ullin mjög fíngerð. Togið lítið, fíngert og hrokkið. Ullin mikil miðað
við aldur.
Reynsla: Lobbi 09-939 kom á stöð sumarið 2015 til áframhaldandi
viðhalds á feldfé og leysir þar af hólmi Gráfeld 08-894. Feldfé hefur
verið ræktað í Meðallandi frá því um 1980 en stofninn er ekki stór. Við
ræktun feldfjár er lagt mat á fimm ullareiginleika. Þeir eru: Hreinleiki
litar, lokkun ullar, þéttleiki ullar og gljái og hárgæði. Þessa ullareigin-

leika er auðvelt að vinna með í kynbótum þar sem arfgengi þeirra er
hátt en rétt að taka fram að ullargæði koma ekki fram strax í fyrstu
kynslóð. Þar sem til eru ær undan Gráfeldi væri gott að nota Lobba á
þær til framræktunar en lítill skyldleiki er milli þeirra tveggja. Lobbi
gefur að sögn þeirra sem hann hafa notað einstaklega góð feldgæði.
Ull af fé með mikil feldgæði er mjög skemmtileg viðkomu og rétt að
viðhalda framleiðslu hennar með það í huga að vaxandi eftirspurn er
eftir henni meðal handverksfólks. Rétt er að taka fram að Lobbi er ekki
til þess fallinn að bæta vaxtarlag.
Litaerfðir: Lobbi er arfblendinn grár, gefur einnig mórautt og tvílit.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.

FORYSTUHRÚTUR

Gils
Ætt:

frá Klukkufelli, Reykhólasveit
(Keyptur frá Þúfnavöllum, Hörgárdal)
Gils 13-976

Fleygir 12-401
frá Gróustöðum
Bokki 10-402

Gná 07-795

Snuðra 08-454
frá Gróustöðum
Hreinn 07-408

13-976

Afródíta 05-598

FFF: Golsi 09-916; FMF: Geri 03-986
Lýsing: Gils er svartblesuflekkóttur að lit, hyrndur. Hann hefur nú sinn
fyrsta vetur á sæðingastöð og kemur frá Þúfnavöllum í Hörgárdal en
æskustöðvar hans er að finna vestur í Reykhólasveit. Gils er stór kind,
hávaxinn og léttbyggður. Hann er höfuðfríður, andlitið snögg- og gljáhært. Augun í stærra lagi, glansmikil og gáfuleg, augnaráðið rólegt en
þó árvökult. Höfuðið er hátt og djarflega borið. Hornin eru í meðallagi
sver. Gils er rólegur og greindarlegur, ekki fasmikill en þéttur fyrir og
ágætlega leiðitamur.
Gils rekur ættir sínar í forystufjárræktun Signýjar og Bergsveins á

Gróustöðum í Gilsfirði. Ræktun þeirra byggir að stórum hluta á forystufé sem Halldór Gunnarsson átti og ræktaði meðan hann bjó á Gilsfjarðarmúla og var hans fé að hluta ættað frá Haraldi Jónssyni á
Hólmavík. Gils er einn þeirra fjölmörgu hrúta sem teknir hafa verið á
sæðingastöð til varðveislu þessarar erfðadjásnar íslenska sauðfjárins
sem forystuféð er.
Litaerfðir: Undan Gils geta komið allir litir leyfi móðurætt slíkt.
Arfgerðargreining v/riðusmits: Hlutlaus.
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Þú getur keypt næstum hvað
sem er fyrir Aukakrónur

Matvara

Íþrótta- og útivistarvörur

Gjafavara

Kaffihús og veitingastaðir

Heilsurækt

Allt fyrir bílinn

Raftæki

Fatnaður

Afþreying

Landsbankinn

landsbankinn.is

410 4000

