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Nýtt kynbótamat í frjósemi haustið 2012 

 

Nýtt kynbótamat í frjósemi hefur verið reiknað þar sem upplýsingar um frjósemi frá vorinu 2012 hafa 

verið teknar með. Meðfylgjandi er yfirlit yfir þá hrúta sem voru í notkun á sæðingastöðvunum síðasta 

vetur. Bæði er eldra mat þeirra birt sem og nýtt mat ásamt því að breytingin í stigum er einnig sýnd. 

 

Fyrst er yfirlit yfir þá hrúta sem voru að hefja sinn þriðja vetur eða meira á stöð og hafa því 

upplýsingar um dætur tilkomnar við sæðingar bæði á fyrsta ári sem og á öðru ári. 

 

Nafn Númer Frjósemi NÝTT MAT Breyting 

At 06-806 110 109 -1  

Púki 06-807 115 113 -2  

Vöðvi 06-820 111 105 -6  

Stáli 06-831 107 105 -2  

Grábotni 06-833 116 113 -3  

Fannar 07-808 102 102 0  

Skrauti 07-826 99 100 1  

Sokki 07-835 107 104 -3  

Hrói 07-836 115 113 -2  

Hriflon 07-837 107 102 -5  

Borði 08-838 95 92 -3  

Kjarkur 08-840 116 113 -3  

 

Fyrir þessa hrúta lækkar matið hjá þeim flestum en þó eru þeir flestir enn yfir meðallagi með frjósemi 

hjá dætrum sínum. Borði 08-838 lækkar hins vegar enn milli ár og því virðist sem dætur hans vítt um 

land á fyrsta og öðrum vetri standi jafnöldrum sínum verulega að baki með frjósemi. 

 

Næst er yfirlit yfir þá hrúta sem voru að byrja sitt annað ár á stöð og fá inní mat sitt upplýsingar um 

dætur tilkomnar við sæðingar á fyrsta ári um allt land. 

 

Nafn Númer Frjósemi NÝTT MAT Breyting 

Hukki 06-841 109 117 8  

Bátur 07-842 108 107 -1  

Jökull 07-844 96 99 3  

Gandur 07-845 101 115 14  

Lagður 07-847 103 102 -1  

Sómi 07-854 99 96 -3  

Máni 09-849 94 95 1  

Gosi 09-850 106 92 -14  

Kostur 09-851 99 91 -8  
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Þarna er það helst að nefna að dætur Hukka 06-841 og Gands 07-845 sýna verulega bætingu milli ára 

líkt og vísbendingar voru um frá heimabúi. Jökull 07-844 bætir sig einnig talsvert í mati milli ára og 

því kannski rétt að menn taki tillit til þess við ásetning í haust þar sem ætternismat afkvæma hans er 

heldur lægra en það ætti að vera í haustbókunum sem sendar voru út. Dætur Gosa 09-850 og Kost 09-

851 gjalda hins vegar afhroð og lækka verulega mikið í mati milli ára. Staða Gosa 09-850 er því svipuð 

og staða Borða 08-838 var á síðasta ári nema að Gosi er fallinn og stendur því mönnum ekki til boða 

næsta vetur. 

 

Að endingu er listi yfir þá hrúta sem komu nýir inná stöð á síðasta ári og eiga sinn fyrsta árgang 

lamba um allt land þetta haustið. Upplýsingarnar um mat þeirra byggja því enn á upplýsingum dætra 

af heimaslóðum. 

 

Nafn Númer Frjósemi NÝTT MAT Breyting 

Prófastur 06-864 109 105 -4  

Steri 07-855 101 100 -1  

Blakkur 07-865 108 110 2  

Kvistur 07-866 107 105 -2  

Snær 07-867 100 98 -2  

Knapi 07-868 114 115 1  

Brjánn 08-856 109 106 -3  

Ári 08-857 101 91 -10  

Forði 08-858 107 111 4  

Ljúfur 08-859 106 108 2  

Guffi 08-869 108 110 2  

Hergill 08-870 97 94 -3  

Þróttur 08-871 106 104 -2  

Þristur 08-872 112 114 2  

Tenór 08-873 103 108 5  

Sigurfari 09-860 99 102 3  

Dalur 09-861 99 100 1  

Seiður 09-874 96 93 -3  

Svali 10-862 107 102 -5  

Snævar 10-875 102 102 0  

 

Hjá þeim er ekki neinar stórvægilegar breytingar aðrar en þær að Ári 08-857 fellur mikið milli ára. 

Hann á þó ekki mörg afkvæmi þar sem sæðingaárangur af notkun hans síðast vetur var mjög lélegur. 

Aðrir hrútar sem lækka milli ára og eru því enn undir landsmeðaltali eru Hergill 08-870 og Seiður 09-

874. Snær 07-867 lækkar einnig lítillega en dætarhópur hans er enn frekar lítill. 

 

Nýtt mat verður lesið inní skýrsluhaldskerfið www.fjarvis.is á allar næstu dögum og uppfært 

ætternismat á lömbum á að koma ef lambabók er kölluð fram að nýju. 
Tekið saman með fyrirvara um innsláttarvillur á mati einstakra hrúta. 
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