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EØS-KOMITEENS BESLUTNING 
nr. 151/2002 

 
av 8. november 2002 

 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk) 

 
 
 
EØS-KOMITEEN HAR – 
 
under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved 
protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, 
heretter kalt “avtalen”, særlig artikkel 98, og 
 
på følgende bakgrunn: 
 
1) Avtalens vedlegg XXI er endret ved EØS-komiteens beslutning nr. 110/2002 av 12. 

juli 2002(1). 
 
2) Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 om tilpassing av vedlegg I til 

rådsforordning (EØF) nr. 571/88 om tilrettelegging av Fellesskapets undersøkelser 
om strukturen til driftsenheter i jordbruket(2) skal innlemmes i avtalen –  

 
BESLUTTET FØLGENDE: 
 

Artikkel 1 
 
I avtalens vedlegg XXI nr. 23 (rådsforordning (EØF) nr. 571/88) gjøres følgende endringer: 
 
a) Nytt strekpunkt skal lyde: 
 

“– 398 D 0377: Kommisjonsvedtak 98/377/EF av 18. mai 1998 (EFT L 168 
av 13.6.1998, s. 29).” 

 
b) Tilpasning e) skal lyde: 
 

“Vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 utfylles med listen i tillegg 1 til dette 
vedlegg.” 
 

c) På slutten av vedlegg XXI tilføyes overskriften “TILLEGG 1 TIL VEDLEGG 
XXI”. 
 

                                                                 
(1) EFT L 298 av 31.10.2002, s. 35, og EØS-tillegget til EFT nr. 54 av 31.10.2002, s. 23. 
(2) EFT L 168 av 13.6.1998, s. 29. 
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d) Listen i vedlegget til denne beslutning tilføyes som teksten til vedlegg XXI tillegg 1 
under deloverskriften “LISTE OVER KJENNETEGN”. 

 
Artikkel 2 

 
Teksten til vedtak 98/377/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til 
De Europeiske Fellesskaps Tidende, skal gis gyldighet. 

 
Artikkel 3 

 
Denne beslutning trer i kraft 9. november 2002, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle 
meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1(*). 
 

Artikkel 4 
 
Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til De Europeiske 
Fellesskaps Tidende. 
 
Utferdiget i Brussel, 8. november 2002. 
 
      For EØS-komiteen 
      Formann 
 
 
 
         Kjartan Jóhannsson 
 
 
      EØS-komiteens sekretærer 
 
 
 
      P.K. Mannes        M. Brinkmann 

                                                                 
(*) Ingen forfatningsrettslige krav angitt. 
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VEDLEGG 
 

til EØS-komiteens beslutning nr. 151/2002 
 

 
     IS LI NO 

A. 
 
Driftsenhetens geografiske beliggenhet    

 01 
 
Undersøkelsesområde kode    

  a) Kommune eller delområde(1) 
 

kode    

 02 Vanskeligstilt område 
 

ja/nei    

  a) Fjellområde 
 

ja/nei    
 

B. 
 
Driftsenhetens rettssubjekt og ledelse (på undersøkelsestidspunktet)    

 01 Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på     

  
a) en fysisk person som er eneansvarlig bruker ved en selvstendig driftsenhet? ja/nei    

  
b) 

én eller flere fysiske personer som er partner(e), hvor driftsenheten er en 
driftsenhet med flere ansvarlige brukere? 

ja/nei NS  NS 

  
c) en juridisk person? ja/nei    

  
  antall    

  
d) 

Dersom svaret på spørsmål B/01 b) er «ja», hvor mange partnere består 
driftsenheten av? 

 
 

................. NS  NS 

  
e) 

Dersom svaret på spørsmål B/01 b) er «ja», hvor mange medlemmer av 
partnernes familier arbeider ved driftsenheten? 

 
 

................ NS  NS 

 
    

 02 

 
Dersom svaret på spørsmål B/01 a) er «ja», er denne personen (gårdbrukeren) også 
driftsleder? 

ja/nei 
NE  NE 

  
a) 

Dersom svaret på spørsmål B/02 er «nei», er driftslederen et medlem av 
gårdbrukerens familie? 

ja/nei NE  NE 

  
b) 

Dersom svaret på spørsmål B/02 a) er «ja», er driftslederen gårdbrukerens 
ektefelle? 

ja/nei NE  NE 

 

 03 Driftsledernes landbruksutdanning antall 
   

  — bare praktisk landbrukserfaring ................ 
NE OP  

  — grunnutdanning innen landbruk ................ 
NE OP  

  — fullstendig landbruksutdanning ................ 
NE OP  
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 04 
 
Føres det regnskap for driftsenhetens ledelse? ja/nei OP OP OP 
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C. 
Leieforhold (i forhold til gårdbrukeren), oppdeling av driftsenheten og 
dyrkingsmetoder  

   

 Landbruksareal i drift: ha/a 
   

 01 
 
Selveierlandbruk ......./......  OP  

 02 
 
Forpaktning ....../...... NE OP  

 03 
 
Samdrift og andre driftsformer ....../...... NE OP NE 

 

  
antall 

parseller    

 04 Antall parseller som utgjør landbruksareal i drift ................ OP OP  

 05 Produksjons- og dyrkingsmetoder     

  a) økologisk landbruk (eller omlegging til) ja/nei AD  AD 

  b) andre ekstensive produksjonsmetoder (integrerte, organiske osv.) ja/nei OP OP OP 

  c) mottar driftsenheten noen form for støtte til miljøvennlig landbruk? ja/nei OP OP OP 

   
i) 

Dersom ja, omfatter støtten særlige ytelser til tiltak som gjelder 
landskapsmessige forhold? ja/nei OP OP OP 

 

D. Dyrkbar mark     

 Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn): ha/a    

 01 Vanlig hvete og spelthvete ....../...... NE  AD 

 02 Durumhvete ....../...... NE NE NE 

 03 Rug ....../...... NE NS AD 

 04 Bygg ......./...... AD  AD 

 05 Havre ......./...... AD NS AD 

 06 Maiskorn ......./...... NE  NE 

 07 Ris ......./...... NE NE NE 

 08 Andre kornslag ......./...... AD  AD 

 
09 

 
Tørkede belgfrukter til produksjon av korn (herunder frø og blandinger av korn og 
tørkede belgfrukter), ......./...... NE NS NE 

  herav:     

  c) erter, enkeltavling til fôr, i tørr tilstand ......./...... NE OP NE 

  d) bønnevikker, enkeltavling til fôr, i tørr tilstand ......./...... NE OP NE 

 10 Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) ......./...... AD  AD 
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 11 Sukkerbeter (ikke inkludert frø) ......./...... NE  NE 

 12 Rotvekster til fôr (ikke inkludert frø) ......./...... AD  NS 
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 13 
Planter til industriell bruk (herunder frø fra urteaktige oljeholdige planter, ikke 
inkludert frø fra tekstilplanter, humle, tobakk og andre planter til industriell bruk), ......./...... AD  AD 

  herav:     

  a) tobakk ......./...... NE NE NE 

  b) humle ......./...... NE NE NE 

  c) bomull ......./...... NE NE NE 

  
d) 

 
andre oljeholdige planter eller tekstilplanter og andre planter til industriell 
bruk: ....../...... NE  AD 

   i) oljeholdige planter eller tekstilplanter (i alt), ....../...... AD  AD 

    herav:     

    a) raps og rybs ....../...... AD  AD 

    b) solsikke ....../...... NE NE NE 

    c) soya ....../...... NE  NE 

   ii) aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter ....../...... AD NE NS 

   iii) andre planter til industriell bruk ....../...... NE NS NE 

 Friske grønnsaker, meloner, jordbær:  
   

 14 — utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke ......./...... AD  AD 

   herav:     

   a) friland ....../...... OP OP OP 

   b) kommersielt hagebruk ....../...... OP OP OP 

 15 — under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde ...../......  NS NS 

 Blomster og prydplanter (ikke inkludert planteskoler):     

 16 — utendørs eller under lavt beskyttelsesdekke ......./...... OP NS NS 

 17 — under glass eller annet beskyttelsesdekke i arbeidshøyde ......./......  NS  

 18 Fôrvekster: ......./...... AD  AD 

  a) midlertidig kulturbeite og eng ......./...... AD  AD 

  b) annet grønnfôr, ......./...... AD  AD 

   herunder:     

   i) grønnfôrmais (mais for ensilasje) ......./...... NE OP NE 

  
 

ii) belgvekster ......./...... NE OP NE 
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 19 
 
Frø og spirer på dyrkbar mark (ikke inkludert korn, tørkede grønnsaker, poteter 
og oljeholdige planter) ......./...... AD NE AD 

 20 Andre avlinger fra dyrkbar mark ......./...... AD NE AD 

 21 Brakkmark uten tilskudd ......./...... AD NE AD 

 22 Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte ......./...... NE  NE 
 
 

E. Kjøkkenhager ......./...... OP OP OP 
 
 

F. Permanent kulturbeite og eng ......./...... AD  AD 

 01 Kulturbeite og eng, ikke inkludert naturlig beitemark ......./...... AD  AD 

 02 Naturlig beitemark ......./...... AD  AD 

      

G. Permanente vekster ha/a    

 01 Beplantninger med frukt og bær ......./...... NE  AD 

  a) frisk frukt og bær av arter som vokser i temperert klima ......./...... NE  AD 

  b) frukt og bær av arter som vokser i subtropisk klima ......./...... NE NE NE 

  c) nøtter ......./...... NE NE NE 

 02 Sitrustrebeplantninger ......./...... NE NE NE 

 03 Olivenbeplantninger ......./...... NE NE NE 

  a) som vanligvis produserer bordoliven ......./..... NE NE NE 

  b) som vanligvis produserer oliven til produksjon av olivenolje ......./..... NE NE NE 

 04 Vingårder ......./...... NE  NE 

  som vanligvis produserer: 

  a) kvalitetsvin ......./..... NE  NE 

  b) annen vin ......./..... NE NE NE 

  c) borddruer ......./..... NE NE NE 

  d) rosiner ......./..... NE NE NE 

 05 Planteskoler ......./...... NS NS NS 

 06 Andre permanente vekster ......./...... NE  NE 

 07 Permanente vekster under glass ......./...... NE NE NE 
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H. Andre arealer     

 01 + 03 
Ubenyttede landbruksarealer (landbruksarealer som av økonomiske, sosiale 
eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruk) og 
andre arealer (bebygde arealer, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, 
ufruktbare arealer, steingrunn osv.) ......./...... AD OP AD 

 
 

    

 02 Skogbevokst areal ......./...... AD NS  

  f) som drives hovedsakelig med henblikk på salg av trevirke ......./..... OP OP OP 

        

  
g) Har driftsenheten skogbevokste arealer med kort omløp (15 år eller mindre), 

for eksempel for juletrær, energiproduksjon (f.eks. Salix) eller produksjon av 
kryssfinér (f.eks. popler, eukalyptus)? ......./..... OP OP OP 

 

I. 
Sekundære etterkulturer og samdyrkede avlinger, sopp, kunstig vanning, 
veksthus, lagringsanlegg for naturlig gjødsel, brakklegging av dyrkbar mark samt 
gjødslingsplanlegging 

 
   

 
 

ha/a 
   

 
01 

 
Sekundære etterkulturer (unntatt avlinger fra kommersielt hagebruk og avlinger 
under glass), ......./...... AD NE NE 

  herav:     

  a) korn (D/01 til D/08), ikke til fôrbruk ......./..... NE NE NE 

  b) tørkede grønnsaker (D/09), ikke til fôrbruk ......./..... NE NE NE 

  c) oljeholdige frø (D/13 d) i)), ikke til fôrbruk ......./..... NE NE NE 

  d) andre sekundære etterkulturer ......./..... AD NE NE 

 02 Sopp ......./...... AD NE NE 

 03 Vannet areal     

  a) arealer med kunstig vanning, i alt ......./..... NE NE  

  b) dyrket areal som vannes minst én gang i året, ......./..... OP NE OP 

   herav: 

   1) durumhvete ......./..... NE NE NE 

   2) mais ......./..... NE NE NE 

   3) poteter ......./..... OP NE OP 

   4) sukkerbeter ......./..... NE NE NE 

   5) solsikke ......./..... NE NE NE 

   6) soya ......./..... NE NE NE 
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   7) fôrvekster ......./..... OP NE OP 

   8) beplantninger med frukt og bær ......./..... OP NE OP 

   9) sitrusfrukter ......./..... NE NE NE 

   10) vinmarker ......./..... NE NE NE 
 

 04 Grunnareal for veksthus i drift ......./...... AD NS  

 05 Samdyrkede avlinger: ......./...... NE NE NE 

  a) landbruksavlinger (herunder kulturbeite og eng) — skogbruksarter ......./..... NE NE NE 

  b) permanente vekster — ettårige avlinger ......./..... NE NE NE 

  c) permanente vekster — permanente vekster ......./..... NE NE NE 

  d) andre samdyrkede avlinger ......./..... NE NE NE 
 

 07 
Lagringsanlegg for naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse (fast husdyrgjødsel, 
flytende gjødsel og bløtgjødsel) 

  a) Har driftsenheten lagringsanlegg for 

   i) fast husdyrgjødsel? ja/nei OP OP  

   ii) flytende gjødsel? ja/nei OP OP NS 

   iii) bløtgjødsel? ja/nei OP OP  

  c) Dersom ja, har driftsenheten overdekkede lagringsanlegg? ja/nei OP OP OP 

  d) Har driftsenheten et system for gjenvinning av metan? ja/nei NE OP NE 

  b) Disponibel lagringskapasitet for: 
areal/ 
volum 

   i) fast husdyrgjødsel ........... m2 OP OP  

   ii) flytende gjødsel ........... m3 OP OP NS 

   iii) bløtgjødsel ........... m3 OP OP  

 
 

ha/a 
   

 08 Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt i: ......./...... NE NS NE 

  a) brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede tatt med under D/22) ......./...... NE NS NE 

        

  
b) arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål enn 

næringsmidler (for eksempel sukkerbeter, raps, ikke-skogbruksmessige trær 
og busker osv., herunder linser, kikerter og vikker, allerede tatt med under D 
og G) 
 ......./...... NE NS NE 
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c) arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede tatt med under 

F/01 og F/02) 
 ......./...... NE NS NE 

  
d) tidligere landbruksarealer som er omdannet til skogbevokste områder, eller 

som klargjøres for nyplanting av skog (allerede tatt med under H/02) 
 ......./...... NE NE NE 

  
e) annet (allerede tatt med under H/01 og H/03) 

......./...... NE NS NE 

 09 
 
Gjødslingsplanlegging 
     

  
a) 

Bruk av dekkvekster for å redusere utvaskingen av næringsstoffer om vinteren ......./...... OP OP OP 

  b) Bruk av nitrogenbindende vekster for gjødslingsformål ......./...... OP OP OP 
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J. Husdyr (på undersøkelsens referansedag) antall dyr    

 01 Dyr av hestefamilien ................ AD  AD 

 Storfe:     

 02 Under 1 år ................ AD  AD 

  a) hanndyr ................ OP OP AD 

  b) hunndyr ................ OP OP AD 

 1 år, men under 2 år: 

 03 Hanndyr ................ AD  AD 

 04 Hunndyr ................ AD  AD 

 2 år og over: 

 05 Hanndyr ................ AD  AD 

 06 Kviger ................ AD  AD 

 07 Melkekyr ................ AD  AD 

 08 Andre kyr ................ AD  AD 

 
 
Sauer og geiter: 

 09 Sauer (alle aldrer) ................ AD  AD 

  a) hunnsauer til avl ................ AD OP AD 

  b) andre sauer ................ AD OP AD 

 10 Geiter (alle aldrer) ................ AD  AD 

  a) hunngeiter til avl ................ OP OP AD 

  b) andre geiter ................ OP OP AD 

 Svin: 

 11 Smågris med levende vekt på under 20 kg ................ AD  AD 

 12 Avlspurker som veier 50 kg eller mer ................ AD  AD 

 13 Andre svin ................ AD  AD 

 Fjørfe: 

 14 Broilere ................ AD NS AD 

 15 Verpehøner ................ AD  AD 

 16 Annet fjørfe (ender, kalkuner, gjess, perlehøns) ................ AD  NS 
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 17 Kaniner, hunndyr til avl ................ NS OP NS 

 
 

antall 
bikuber    

 18 Bier ................ NE OP NS 

 19 Andre husdyr, ja/nei NS NE NS 

 
 

herav: antall dyr    

  a) dyr av hjortefamilien (unntatt reinsdyr) ................ NS NE NS 
 
 

K. Traktorer, kultivatorer, maskiner og anlegg     

 1. På undersøkelsesdagen og som tilhører driftsenheten 

  antall    

  
01 

4-hjulstraktorer, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer, klassifisert etter 
effekt (kW) ................ OP OP  

   a) < 40 ................ OP OP  

   b) 40 til < 60 ................ OP OP  

   c) 60 til < 100 ................ OP OP  

   d) 100 og over ................ OP OP  

  02 Kultivatorer, motorhakker, jordfresere og slåmaskiner ................ OP OP  

  03 Skurtreskere ................ OP OP  

  09 Andre helautomatiske høstere ................ OP OP OP 

  10 Vanningsutstyr ja/nei NS OP  

   a) Dersom ja, er utstyret mobilt? ja/nei NS OP  

   b) Dersom ja, er utstyret stasjonært? ja/nei NS OP NS 
 

 2. 
Maskiner benyttet i løpet av de siste 12 måneder, benyttet av flere driftsenheter 
(som tilhører en annen driftsenhet, et kooperativ, eller som eies sammen med andre 
driftsenheter) eller som tilhører en maskinforretning 
 

  
01 

4-hjulstraktorer, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer, klassifisert etter 
effekt (kW) ja/nei OP OP  

  02 Kultivatorer, motorhakker, jordfresere og slåmaskiner ja/nei NS OP NS 

  03 Skurtreskere ja/nei OP OP  

  09 Andre helautomatiske høstere ja/nei OP OP OP 
 

L. Arbeidskraft i driftsenheten (de siste tolv måneder før undersøkelsen)  
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Statistiske opplysninger samles inn for hver person som arbeider ved driftsenheten, og 
som tilhører følgende kategorier arbeidskraft, på en måte som gjør det mulig å krysse 
opplysningene med hverandre og/eller med andre kjennetegn for undersøkelsen 
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 01 Gårdbruker     

  Denne kategorien omfatter     

  
— fysiske personer: 

    

   
— eneansvarlige brukere ved selvstendige driftsenheter (alle som har svart 

«ja» på spørsmål B/01 a))     

   
— partnere i driftsenheter med flere ansvarlige brukere (alle som har svart 

«ja» på spørsmål B/01 b))(2)     

  
— juridiske personer 

    

 
 

Følgende opplysninger registreres for hver fysisk person nevnt ovenfor: 
    

  
— kjønn 

   

  
— alder i henhold til følgende aldersklasser: 

fra slutten på skolepliktig alder til < 25 år, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65 og over 

   

  
— arbeidstid ved driftsenheten (ikke husarbeid) i henhold til følgende klassifikasjon: 

0 %, > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (heltid) av en heltidsansatts 
arbeidstid per år 

   

 
 

 01 a) Driftsleder 
   

 
 

Denne kategorien omfatter: 

 
 — alle driftsledere ved selvstendige driftsenheter, herunder ektefeller og andre 

familiemedlemmer som også er driftsledere, dvs. der svaret på spørsmål B/02 a) eller 
b) er «ja» 

 
 

— alle driftsledere ved driftsenheter med flere ansvarlige brukere 

 
 

— alle driftsledere ved driftsenheter der gårdbrukeren er en juridisk person 

 
 (Driftsledere som samtidig er eneansvarlige brukere eller partnere i en driftsenhet med flere 

ansvarlige brukere, registreres bare én gang, dvs. som gårdbruker i kategori L/01) 

 
  

Følgende opplysninger registreres for hver person nevnt ovenfor: 
   

  
 

— kjønn  OP  

   — alder i henhold til følgende aldersklasser: 
fra slutten på skolepliktig alder til < 25 år, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65 og over 
 

OP OP OP 

  
 — arbeidstid ved driftsenheten (ikke husarbeid) i henhold til følgende klassifikasjon: 

> 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (heltid) av en heltidsansatts 
arbeidstid per år 

 OP  

  
 

— er de lønnet eller ikke? OP OP OP 

 
 

 02 Ektefelle (gårdbrukers) som arbeider ved driftsenheten 
    

 
 Denne kategorien omfatter eneansvarlige brukeres ektefeller (svaret på spørsmål 

B/01 a) er «ja») som ikke er tatt med i L/01 eller i L/01 a) (De er ikke driftsledere: 
Svaret på spørsmål B/02 b) er «nei») 
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Følgende opplysninger registreres for hver person nevnt ovenfor: 
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— kjønn 

 
 OP  

  
— alder i henhold til følgende aldersklasser: 

fra slutten på skolepliktig alder til < 25 år, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65 og over 
 

 

AD OP AD 

  
— arbeidstid ved driftsenheten (ikke husarbeid) i henhold til følgende klassifikasjon: 

> 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (heltid) av en heltidsansatts 
arbeidstid per år 

 
 OP  

  
— er de lønnet eller ikke? 

 
OP OP OP 

 
 

 03 a) 
 
Andre medlemmer av eneansvarlige brukeres familier, som arbeider ved driftsenheten: menn 
(unntatt personer i kategori L/01, L/01 a) og L/02) 

 03 b) 
 
Andre medlemmer av eneansvarlige brukeres familier, som arbeider ved driftsenheten: 
kvinner (unntatt personer i kategori L/01, L/01 a) og L/02) 

  
  

For hver person i ovennevnte kategorier skal det registreres opplysninger om antall 
personer ved driftsenheten i samsvar med følgende klasser: 

 

  
 — alder i henhold til følgende aldersklasser: 

fra slutten på skolepliktig alder til < 25 år, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 
55-59, 60-64, 65 og over 
 

OP OP OP 

  
 — arbeidstid ved driftsenheten (ikke husarbeid) i henhold til følgende klassifikasjon: 

> 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % (heltid) av en heltidsansatts 
arbeidstid per år 

 OP  

  
 

— er de lønnet eller ikke? OP OP OP 

 
 

 
04 

 
a) 

 
Fast ansatte som ikke er familiemedlemmer: menn 
(unntatt personer i kategori L/01, L/02 og L/03) 

 

 
04 

 
b) 

 
Fast ansatte som ikke er familiemedlemmer: kvinner 
(unntatt personer i kategori L/01, L/02 og L/03) 

 

  
 

  

  
 Følgende opplysninger om antall personer ved driftsenheten i henhold til 

følgende klasser skal registreres for hver av de ovennevnte kategoriene: 
 

  
  antall 

personer 

  
 — arbeidstid ved driftsenheten (ikke husarbeid) i henhold til følgende 

klassifikasjon: > 0-< 25 %, 25-< 50 %, 50-< 75 %, 75-< 100 %, 100 % 
(heltid) av en heltidsansatts arbeidstid per år ................ 

 
OP 

 

 
 

 
05 
og 
06 

Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner 
antall 

arbeidsdager 

   

 
   

................ 
  

OP 
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 07 
Har den eneansvarlige brukeren, som også er driftsleder, eller partnerne i en 
driftsenhet med flere ansvarlige brukere annet inntektsgivende arbeid? Dersom 
ja, hvor mange av gårdbrukerne har annet inntektsgivende arbeid 

antall 
gårdbrukere/ 

partnere 
   

  
— som hovednæring? 

................ 
 OP  

  
— som binæring? 

................ 
 OP  

 
 

 08 
 
Har den eneansvarlige brukerens ektefelle, som utfører arbeid ved driftsenheten, 
annet inntektsgivende arbeid 

 
   

  
— som hovednæring? ja/nei  OP  

  
— som binæring? ja/nei  OP  

 

 09 
Har andre medlemmer av den eneansvarlige brukerens familie som utfører arbeid 
ved driftsenheten, annet inntektsgivende arbeid? Dersom ja, hvor mange har 
annet inntektsgivende arbeid 

antall personer    

  
— som hovednæring? 

................ OP OP OP 

  
— som binæring? 

................ OP OP OP 
 
 

 10 
Samlet antall arbeidsdager innen landbruk ved driftsenheten, som ikke er 
oppført under L/01 til L/06, og som er utført av personer som ikke er direkte 
sysselsatt av driftsenheten (f.eks. ansatte i leiefirmaer)(3) 
 

antall dager    

  
— antall hele arbeidsdager i løpet av de siste tolv måneder før 

undersøkelsesdagen ................ 
 

OP 
 

 
 

M
. Utvikling av landdistriktene 

 
   

 
01 

 
Annet inntektsgivende arbeid ved driftsenheten (bortsett fra landbruk) med direkte 
tilknytning til driftsenheten 

ja/nei 
 

OP 
 

  
a) turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid ja/nei  OP  

  
b) håndverk ja/nei  OP  

  
c) bearbeiding av landbruksprodukter ja/nei  OP NS 

  
d) bearbeiding av trevirke (f.eks. sagbruk) ja/nei NE OP  

  
e) akvakultur ja/nei  OP NE 

  
f) produksjon av fornybar energi (vindenergi, halmfyring osv.) ja/nei OP OP OP 

  
g) leiearbeid (ved hjelp av driftsenhetens utstyr) ja/nei  OP  

  
h) annet ja/nei  OP  

 
 
(1) Det skal minst være mulig å aggregere undersøkelsesresultatene etter målområder. 
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(2) Medlemsstatene som spørsmål B/01 b) og d) er valgfrie for, samler ikke inn separate opplysninger om partnere i 
driftsenheter med flere ansvarlige brukere. 
(3) Valgfri for medlemsstater som på regionalt  plan kan gi et samlet overslag for dette kjennetegnet. 

 
 
 
Forklaring: OP = valgfri (optional), NS = ikke signifikant (non-significant), NE = ikke-eksisterende (not existing), AD = 

innsamlet fra andre kilder (collected from other sources), SS = innsamlet ved utvalgsundersøkelse (collected by 
sample survey). 
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