
Samanburður á 
Noregi og 

Íslandi



� Gras er megin uppskera >65%

� Þróun í Evrópu -> færri og stærri kúabú

� Mikilvægi búfjáráburðar
– Tilbúinn áburður -> til að uppfylla þarfir

� Taka 1.slátt nægilega snemma til að fá nægilega orku

� Meiri áhersla bænda á mjólkurframleiðslu en akuryrkju – verða að leggja
aukna áherslu á mikilvægi túna til uppskeru. Einfaldlega vegna þess að að
það er ódýrasta leiðin til að framleiða orku og prótein !!

Hvað er svipað ?



Tilraun til
þáttagreiningar



Flokkun Léleg tún Miðlungs tún Bestu túnin

Skilgreining Ekki hægt að auka
uppskeru vegna t.d. 
aðstæðna , brattlendis, 
grjót, bleyta, loftslags

Miðlungsgæði túna sem má bæta með
aðgerðum

Mikil áhersla á sem besta nýtingu – Bestu
túnin !!

Notkun Nýtt til beitar með litlu
beitarálagi, (sauðfé, 
nautgripir)

Tún slegin tvisvar/þrisvar á ári auk beitar Uppskera tekin oftar á ári, bæði til
heyskapar og beitar

Samsetning
tegunda

Mjög mismunandi tegundir, 
bæði grös og hálfgrös – oft 
með lágt næringargildi

Eldri tún, með mismunandi grastegundum; 
með næringargildi í meðallagi.

Ör endurræktun, áhersla á rýgresi með
eða án smára; hátt næringargildi

Markmið
ræktunar

Fóðuröflun án mikil
kostnaðar - gæði aukin ef
hægt er án mikils kostnaðar

Gefa nægilegt fóður og af þokkalegum gæðum
til fóðrunar

Mikil heildaruppskera af flatareiningu
lands af miklum gæðum fyrir t.d. 
mjólkurkýr – hátt afurðastig.

Undirflokkun Móajarðvegur Mýrarjarðvegur Varanleg tún
(>5 years)

Ör endurræktun

Án
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Áburðargjöf Lítið N, aðeins P and K til
að auka uppskeru og gæði
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Mismunandi tún – tilraun flokkunar !

NB: í túnrækt eru sterk tengsl milli áburðargjafar og uppskeru



� Aukin uppskera á flatareiningu

� Gæði uppskerunnar (orka og prótein)

� Mjólkurframleiðslan

� Heilbrigði bústofnsins

� Stjórnun áhættu (vegna mikillar fjárbindingar/fjárfestingar...)

....heygæðin skila sér !

Áhersluþættir fyrir kúabóndann !!



Gjødsling
til gras

Jarðvegur
mói-mýri-leir

næringarefni í jarðvegi
pH, framræsla

Kröfur um magn og 
gæði uppskeru

sláttur/beit
fjöldi slátta

Endurræktun

Einstök tún
uppskerumagn og gæði

Áburður
gerð og magn

efnasamsetning
flutningavegalengd

Loftslag/veðrátta
hitastig
úrkoma
geislun
o.s.frv.

Hámarksnýting áburðar á tún er samspil margra
þátta !! 



“Surfortolken”
nýtt norskt verkefni



Norskur ráðgjafi, Bart Van Gool, tekur heysýni 



Surfôrtolken
Áherslan – á góðan rekstur í mjólkur/kjötframleiðslunni,  byggðan á 
hámarksnýtingu heimaaflaðs fóðurs (votheys) af sem bestum gæðum

� Efnagreining heysýna (votheys)
– Efnainnihald (sykur, prótein, 

NDF)

– Gerjunarafurðir (edikssýra, 
mjólkursýra)

– Steinefni

– Heildarmat fóðurs

� Að hausti – Nágrannafundir
– Umræða meðal bænda, hvað 

getum við gert til að bæta 
árangur m.t.t. niðurstaðna 
heysýna ? (samanburður 
niðurstaðana innan hópsins)

� Ráðgjöf á heimavelli !
– Ráðgjafi kemur í heimsókn á búið 

– hvað er hægt að bæta m.t.t. 
gæða og uppskeru





� Hagfræðileg «iPluss greining» til að skrá

núverandi stöðu búsins varðandi þörf á fóðri (votheyi) 

� Skipulögð túnræktar/jarðræktarráðgjöf til að auka
uppskeru, auka gæði og bæta bústjórnina á viðkomandi
búi

� Skoðun einstakra túna fyrir 1. slátt

� Heysýnataka úr 1. og 2. slætti

Verkefnið «Grovfôr i pluss» («Gróffóðrið í 
1.sætið» )



� Setja skýr markmið um gæði og magn votheys á 
viðkomandi bæ

� Ný iPluss greining til að skoða árangur

� Nágrannafundir, vettvangsskoðun (túnskoðun) og 
sameiginlegar ferðir

Verkefnið «Grovfôr i pluss» (Gróffóðrið í 1.sæti)



Hvað er mikið í einni rúllu (vothey)?

� ”FEm ”– Orkan sem þarf til að
framleiða 1 kg af mjólk.

� Orkuviðmið
– > 0,95 FEm afbragðsfóður

– = 0,90 ágæt gæði

– < 0,80 slök gæði

� Þurrefni
– Mælt með - 30-35 % Þe.

– Oft undir 20 % Þe. (Í Noregi ef
mikil úrkoma er.)



Orka/FEm Þurrefni Þungi (kg) Fjöldi FEm

Topp fóður 0,95 35 650 218

Slakt hey 0,80 20 750 120

Dæmi– Samanburður mismunandi votheys

Framleiðsla á rúllum er dýr !!!
Ef við getum aukið fjölda FEm (fóðureininga) í rúllunni, þá getum við lækkað
kostnaðinn við hverja rúllu um allt 50% miðað við fóðureiningu.



Framleiðsla á heyi – Útreikningur á 
framleiðslukostnaði út frá norskum aðstæðum
Norskur bóndi framleiðir 161 000 FEm (= 561 rúlla)

Sláttur 21 klst. 735,- 15 435

Rúllupökkun 562 rúllur pr. 105,- á rúllu 59 010

Áburður Anslag 3,05/kg 43 000

Kölkun 0

Frjó og sáðning SB 15 + Raigr 21 870

Mykjukeyrsla Stripespreder 8 500

Íblöndun Grasaat + 16 000
Plantevern, ugras Raigras 750
Rúlluplast 16 860
Viðhald dráttarvélar(ath. verktaka) 0
Leiga á landi/Verktaka(traktor,...) 64 450
Diesel/olía áætlað 2 500

Sum(NOK): 248 375

Pr. rúllubagga: 442

Pr. FEM: 1,50



Brennisteinn
(S)



Mykja + tilbúinn áburður í byggi; 
mikill brennisteinsskortur !



Áburðamagn Áburðateg. Uppskera
(FEm)

Áburður-
kostnaður

(NOK)

Áburðar
kostnaður

/Fem
(NOK)

30+30
t blautgj.

5160 Fem

160 kg N Opti-KAS +1740 Fem 1792 1,02

160kg N OPTI-NS + 2110 Fem 1840 0,87

160 kg N NPK 25-2-6 +2320 Fem 2400 1,03

160 kg N NPK 22-2-12 +2310 Fem 3024 1,30

160 kg N NK 22-12 +2360 FEm

Nýjar rannsóknaniðurstöður frá árinu 2010 (8 tilraunir, 
marktækur munur)
Mykja + mismunandi tilbúinn áburður



Áburðamagn Áburðateg. 2009
Uppskera 

(FEm)

2010
Uppskera

(FEm)

SUM

30+30
t blautgj.

160 kg N Opti-KAS +5460 FEm + 5040 FEm 100

160 kg N OPTI-NS +6220 FEm + 5670 FEm 113

160 kg N NPK 18-3-15 +7900 FEm + 8490 FEm 156

Tilraunaniðurstöður (túnrækt) 2009/2010 (sandjarðvegur,  
snauður að efnainnihaldi)
Mykja + mismunandi áburðartegundir



Yaras klimagaranti
Umhverfisábyrgð Yara





� Yara ábyrgist < 4 kg CO2 losun á hvert framleitt kg af N

� Í framkvæmd, eru flestar Yara vörur nálægt 3 kg.

� Skiptir það í raun einhverju máli?
– Yara: um 3 kg CO2 á hvert kg N

– Rússneskur framleiðandi: 8 kg CO2 á hvert kg N?

– Dæmi. Bíll og bóndi:

• Nýr bíll: Losar 150g af CO2 á hvern ekinn km

• Bóndi X kaupir 15 t NPK 25-2-6 = 3.690 kg N

• Mismunur = 5 kg CO2 x 3.690 kg N = 18.450 kg CO2

• 18450 kg CO2 jafngildir losun frá 123.000 km akstri
bíls á ári – Það munar um það!

Yara hefur minnkað losun CO2 út í umhverfið
>50% á hvert kg N


