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ÁKVÖRÐUN SAMEIGINLEGU EES-NEFNDARINNAR 
nr. 97/2006 

frá 7. júlí 2006 

um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn 
 

SAMEIGINLEGA EES-NEFNDIN HEFUR TEKIÐ NEÐANGREINDA ÁKVÖRÐUN 
 
með hliðsjón af samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, með áorðnum breytingum samkvæmt 
bókun um breytingu á samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, er nefnist hér á eftir 
„samningurinn“, einkum 98. gr., 
 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
 
1) XXI. viðauka við samninginn var breytt með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 

71/2006 frá 2. júní 2006 (1). 
 
2) Fella ber inn í samninginn reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 204/2006 frá 6. 

febrúar 2006 um aðlögun á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 og um breytingu á ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/115/EB með tilliti til skipulags kannana Bandalagsins á 
framleiðsluskipan á bújörðum á árinu 2007 (2). 

 
ÁKVÖRÐUNIN ER SVOHLJÓÐANDI: 
 

1. gr. 
 
XXI. viðauki við samninginn breytist sem hér segir: 
 
1. Eftirfarandi undirliður bætist við í 23. lið (reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88): 

„– 32006 R 0204: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 204/2006 frá 6. febrúar 
2006 (Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2006, bls. 3).“ 

 
2. Í stað skrárinnar í 1. viðbæti komi skráin sem birt er í viðauka við ákvörðun þessa. 
 
3. Eftirfarandi undirliður bætist við í lið 23a (ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2000/115/EB): 

„– 32006 R 0204: Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 204/2006 frá 6. febrúar 
2006 (Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2006, bls. 3).“ 

 

2. gr. 
 
Íslenskur og norskur texti reglugerðar (EB) nr. 204/2006, sem verður birtur í EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins, telst fullgiltur. 
 

                                                 
(1) Stjtíð. ESB L 245, 7.9.2006, bls. 42, og EES-viðbætir við Stjtíð. ESB nr. 44, 7.9.2006, bls. 35. 
(2) Stjtíð. ESB L 34, 7.2.2006, bls. 3. 
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3. gr. 
 
Ákvörðun þessi öðlast gildi hinn 8. júlí 2006 að því tilskildu að allar tilkynningar samkvæmt 1. 
mgr. 103. gr. samningsins hafi borist sameiginlegu EES-nefndinni (∗). 
 

4. gr. 
 
Ákvörðun þessi skal birt í EES-deild Stjórnartíðinda Evrópusambandsins og EES-viðbæti við þau. 
 

Gjört í Brussel 7. júlí 2006. 
 

Fyrir hönd sameiginlegu EES-nefndarinnar 
 

Oda Helen Sletnes 
 

formaður. 

                                                 
(∗) Engin stjórnskipuleg skilyrði gefin til kynna. 
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VIÐAUKI 

við ákvörðun sameig inlegu EES-nefndarinnar nr. 97/2006 
 

KÖNNUNARATRIÐI ÁRIÐ 2007 (*) 
 
  LI N IS 

A. Lega bújarðar     

1 Könnunarhérað kóði    

a) Sveitarfélag eða hluti könnunarhéraðs (3) kóði  NR NR 
2 Harðbýlt land (1) já/nei  NR NR 

a) Fjalllendi (1) já/nei  NR NR 

3 Landbúnaðarsvæði sem sæta takmörkunum af umhverfisástæðum já/nei  NR NR 

     
B. Lögformleg staða og stjórnun bújarðar (á könnunardegi)     

1 Er lagaleg og fjárhagsleg ábyrgð bújarðar í höndum     
a) einstaklings sem er ein i ábúandi bújarðar með sjálfstæðan rekstur?  já/nei    

b) eins eða fleiri einstaklinga sem eru ábúendur á félagsbúi? (4) já/nei    

c) lögaðila? já/nei    

2 Ef svarið við spurningu B.1 a) er „já“, er sá einstaklingur (ábúandinn) 
jafnframt bústjóri?  

já/nei    

a) Ef svarið við spurningu B.2 er „nei“, er bústjórinn aðstandandi 
ábúanda? 

já/nei  NS NS 

b) Ef svarið við spurningu B.2 a) er „já“, er bústjórinn maki ábúanda? já/nei  NS NS 
     

C. Tegund ábúðar (að því er ábúanda varðar) og búskaparhættir     

Hagnýtt landbúnaðarsvæði:     
1 í eignarábúð ha/a    

2 í leiguábúð ha/a    

3 í ábúð með skiptum afrakstri eða í ábúð af öðru tagi ha/a  NE NE 
5 Búskaparhættir og -aðferð ir     

a) Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni sem er notað til búskapar 
með lífrænum aðferðum í samræmi v ið reglu r Evrópubandalagsins 

ha/a   NS 

d) Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni sem verið er að taka undir 
búskap með lífrænum aðferðum 

ha/a   NS 

e) Eru lífrænar aðferðir einnig notaðar við skepnuhald á bújörðinni?  að 
fullu/að 
hluta/alls 

ekki 

  NS 

6 Ráðstöfun afurða: 
a) Nýtir heimili ábúanda meira af lokaafurðum bújarðarinnar en sem 

nemur 50 % af andvirð i þeirra? 
já/nei  NS NS 

                                                 
(*) Til lesenda: Tölusetning könnunaratriðanna er til komin vegna langrar sögu þessara kannana og henni verður ekki 

breytt án þess að það geri samanburð á könnunum erfiðari.  
(3) Upplýsingar um harðbýlt land (A2) og fjalllendi (A2a) eru valkvæðar ef sveitarfélagskóði (A1a) fylgir fyrir hverja 

bújörð. Ef sveitarfélagskóði (A1a) fylgir ekki fyrir bújörðina er skylt að leggja fram upplýsingar um harðbýlt land 
(A2) og fjalllendi (A2a). 

(4) Valkvæðar upplýsingar. 
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  LI N IS 
b) Nemur andvirði afurða, sem seldar eru beint til neytenda, meira en 50 

% af heildarandvirð i seldra afurða? 
já/nei  NS NS 

     
D. Ræktanlegt land     

Kornjurt ir t il kornframleiðslu (að meðtöldu útsæði):     
1 Venjulegt hveiti og speldi ha/a   NE 

2 Harðhveiti ha/a  NE NE 

3 Rúgur ha/a   NS 

4 Bygg ha/a    
5 Hafrar ha/a   NS 

6 Maískorn ha/a  NE NS 

7 Hrísgrjón ha/a  NE NE 

8 Aðrar korn jurtir til kornframleiðslu  ha/a  NS NE 
9 Prótínríkar jurtir sem eru uppskornar þroskaðar (að meðtöldu útsæði og 

blöndum korns og belgjurta) 
ha/a  NS NE 

þar af:     

e) ertur, hestabaunir og sætar úlfabaunir ha/a  NS NE 

f) linsubaunir, hrútsertur og flækjur ha/a  NE NE 

g) aðrar prótínríkar jurtir sem eru uppskornar þurrar ha/a  NE NE 
10 Kartöflur (að meðtöldum sumarkartöflum og útsæði) ha/a    

11 Sykurrófur (þó ekki fræ) ha/a  NE NE 

12 Fóðurrófur og fóðurkál (þó ekki fræ) ha/a  NS NS 

Iðnaðarjurtir     
23 Tóbak ha/a  NE NE 

24 Humall ha/a  NE NE 

25 Baðmull ha/a  NE NE 
26 Repja og næpa ha/a    

27 Sólfífill ha/a  NE NE 

28 Soja ha/a  NE NE 

29 Hörfræ (hör t il olíuframleiðslu) ha/a  NE NE 
30 Aðrar jurt ir með olíufræjum  ha/a  NE NE 

31 Hör ha/a  NE NE 

32 Hampur ha/a  NE NE 

33 Aðrar trefjajurt ir ha/a  NE NE 
34 Ilmjurt ir, lækningajurtir og kryddjurtir ha/a  NS NS 

35 Aðrar iðnaðarjurt ir, ótaldar annars staðar ha/a  NE NE 

Nýjar matju rtir, melónur, jarðarber:     

14 Utanhúss eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha/a    
þar af:     

a) akuryrkja ha/a    

b) garðyrkja í atvinnuskyni ha/a    
15 Undir g leri eða öðru (manngengu) skýli ha/a    

Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum):     
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  LI N IS 
16 Utanhúss eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha/a  NS NS 

17 Undir g leri eða öðru (manngengu) skýli ha/a    

18 Fóðurjurtir:     

a) skammæ grös ha/a    
b) annað grænfóður ha/a    

þar af:     

i) grænfóðurmaís (votverkaður maís) ha/a  NS NS 

iii) aðrar fóðurjurt ir: ha/a   NS 
19 Fræ og ungplöntur á ræktanlegu landi (þó ekki kornjurt ir, þurrkað 

grænmeti, kartöflur og ju rtir með olíufræjum) 
ha/a    

20 Aðrar jurt ir á  ræktanlegu landi ha/a    

21 Hvíldarland án styrkja ha/a   NR 

22 Hvíldarland sem fellur undir styrkjakerfi vegna ræktunarhlés og er ekki 
nytjað 

ha/a  NR NR 

     

E. Matjurtagarðar ha/a  NS NS 

     

F. Varanlegir bithagar og engi     
1 Varanleg ir b ithagar og engi, þó ekki rýrt beitiland ha/a    

2 Rýrt beit iland  ha/a    

3 Varanleg ir b ithagar og engi sem nýtast ekki lengur til framleiðslu og eru 
styrkhæf 

ha/a  NR  

     
G. Fjölærar nytjaplöntur     

1 Aldin- og berjaekrur ha/a    
a) Ný ald in og ber af tegundum frá tempraða belt inu ( 5) ha/a   NS 

b) Aldin og ber af tegundum frá heittempraða beltinu ha/a  NE NE 

c) Hnetur ha/a  NE NE 

2 Sítrusekrur ha/a  NE NE 
3 Ólífuekrur ha/a  NE NE 

a) sem gefa að jafnaði af sér ólífur til átu  ha/a  NE NE 

b) sem gefa að jafnaði af sér ólífur til o líuframleiðslu ha/a  NE NE 
4 Vínekrur ha/a  NE NE 

sem gefa að jafnaði af sér:     

a) gæðavín ha/a  NE NE 

b) annað vín ha/a  NE NE 
c) ætiþrúgur/þrúgur til átu ha/a  NE NE 

d) rúsínur ha/a  NE NE 

5 Gróðrarstöðvar ha/a  NS NE 

6 Aðrar fjölærar nytjaplöntur ha/a  NE NE 
7 Fjö lærar nytjaplöntur undir gleri ha/a  NE NE 

     

                                                 
(5) Belgíu, Hollandi og Austurríki er heimilt að telja lið G.1 c) „Hnetur“ til þessa liðar. 
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H. Annað land     

1 Ræktarland sem er ekki hagnýtt (ræktarland sem er ekki lengur nytjað af 
efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað við 
skiptirækt) 

ha/a    

2 Skóglendi ha/a    

3 Annað land (byggingarlóðir, bæjarhlöð, vegir, t jarnir, grjótnámur, 
gróðursnautt land, grýttur jarðvegur o.s.frv.) 

ha/a    

     
I. Sveppir, áveitur, s væði sem nýtast ekki lengur til framleiðslu og eru 

styrkhæf og s væði sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé 
    

2 Sveppir ha/a  NS NS 

3 Áveitusvæði    NE 
a) Áveitusvæði alls ha/a   NE 

b) Ræktarland sem vatni er veitt á  ha/a   NE 

8 Svæði sem nýtast ekki lengur til framleiðslu og eru styrkhæf og svæði 
sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé og skiptast í: 

ha/a  NR NR 

a) Svæði sem nýtast ekki lengur til framleiðslu og eru styrkhæf (þegar 
skráð í D/22 og F/3) 

ha/a  NR NR 

b) Ræktunarsvæði fyrir landbúnaðarhrávöru til annarra nota en sem 
matvæli/fóður (t.d. sykurrófur, repju, t ré og runna o.fl., þó ekki t il 
skógarnytja, einnig linsubaunir, hrútsertur og flækjur; þegar skráð í D 
og G) 

ha/a  NR NR 

c) Svæði sem breytt hefur verið í bithaga og engi (þegar skráð í F/1 og 
F/2) (1) 

ha/a  NR NR 

d) Svæði sem áður voru landbúnaðarsvæði og breytt hefur verið í 
skóglendi eða verið er að undirbúa fyrir skógrækt (þegar skráð í H/2) 
(1) 

ha/a  NR NR 

e) Önnur svæði (þegar skráð í H/1 og H/3) (1) ha/a  NR NR 

     
J. Búfé (á  könnunardegi)      

1 Dýr af hestaætt fjö ldi    
Nautgripir:     

2 Nautkálfar og kvígur á fyrsta ári fjö ldi    

3 Nautkálfar á  öðru ári fjö ldi    

4 Kvígur á öðru ári fjö ldi    
5 Naut á þrið ja ári og eldri fjö ldi    

6 Kvígur á þrið ja ári og eldri fjö ldi    

7 Mjólkurkýr fjö ldi    
8 Aðrar kýr fjö ldi    

Sauðfé og geitur     

9 Sauðfé (á öllum aldri) fjö ldi    

a) ær til undaneldis fjö ldi    
b) annað sauðfé fjö ldi    

10 Geitur (á öllum aldri) fjö ldi    

a) huðnur til undaneldis fjö ldi    

                                                 
(1) Þýskalandi er heimilt að sameina liði 8(c), 8(d) og 8(e). 
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b) aðrar geitur fjö ldi    

Svín:     

11 Grísir sem vega minna en 20 kg fjö ldi    

12 Gyltur t il undaneldis sem vega 50 kg og meira fjö ldi    
13 Önnur svín fjö ldi    

Alifug lar:     

14 Holdakjúklingar fjö ldi    

15 Varphænur fjö ldi    
16 Aðrir alifuglar: fjö ldi  NS NS 

þar af:     

a) kalkúnar fjö ldi  NS NS 

b) endur fjö ldi  NS NS 
c) gæsir fjö ldi  NS NS 

d) aðrir alifuglar, ótald ir annars staðar fjö ldi  NE NE 

17 Kanínur, kvendýr til undaneldis fjö ldi  NS NS 
18 Býflugur fjö ldi búa  NS NS 

19 Búfé, ótalið annars staðar já/nei  NS NS 

     
L. Landbúnaðarstarfs menn (síðustu 12 mánuði fyrir könnunardag)     

Safna skal tölulegum upplýsingum fyrir hvern einstakling sem starfar á 
bújörðinni og tilheyrir eftirtö ldum flokkum landbúnaðarstarfsmanna, með 
þeim hætti að fá megi fram margvíslegan samanburð innbyrðis og/eða við 
önnur könnunaratriði. 

    

1 Ábúandi     
Til þessa hóps teljast eftirtald ir: 
– Einstaklingar: 

– Einu ábúendur bújarða með sjálfstæðan rekstur (allir sem hafa 
svarað spurningu B.1 a) játandi) 

– Bændur á félagsbúum sem teljast ábúendur 
– Lögaðilar 

    

Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar fyrir hvern einstakling sem um 
getur hér að framan: 

    

– Kyn     

– Aldur samkvæmt eftirfarandi skipt ingu: 
frá þeim aldri er skólasky ldu lýkur til < 25 ára, 25–34, 35–44, 45–
54, 55–64, 65 ára og eldri 

    

– Störf á bújörð inni (önnur en heimilisstörf) samkvæmt skiptingunni: 
0 %, > 0 til < 25 %, 25 t il < 50 %, 50 til < 75 %, 75 til < 100 %, 
100 % (fullt starf) af árlegum vinnutíma landbúnaðarverkamanns í 
fullu starfi  

    

1 a) Bústjóri     
Til þessa hóps teljast eftirtald ir: 
– Bústjórar á bújörðum með sjálfstæðan rekstur, að meðtöldum 

mökum og öðrum aðstandendum ábúandans sem eru einnig  
bústjórar; þ.e. ef svarið við annaðhvort B.2 a) eða B.2 b ) er „já“ 

– Bændur á félagsbúum sem teljast bústjórar 
– Bústjórar á bújörðum þar sem ábúandi er lögaðili 

(Ef bústjóri er jafn framt eini ábúandi bújarðar eða ábúandi á 
félagsbúi, skal hann einungis skráður einu sinni, þ.e. sem ábúandi í 
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flokki L.1). 

Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar fyrir alla þá sem um getur hér að 
framan: 

    

– Kyn     
– Aldur samkvæmt eftirfarandi skipt ingu: 

frá þeim aldri er skólasky ldu lýkur til < 25 ára, 25–34, 35–44, 45–
54, 55–64, 65 ára og eldri 

    

– Störf á bújörð inni (önnur en heimilisstörf) samkvæmt skiptingunni: 
> 0 til < 25 %, 25 t il < 50 %, 50 til < 75 %, 75 t il < 100 %, 100 % 
(fullt starf) af árlegum vinnutíma landbúnaðarverkamanns í fullu  
starfi  

    

2 Maki ábúanda     

Til þessa hóps telst maki eina ábúanda bújarðar (svarið við spurningu 
B.1 a) er „já“) ef hann telst hvorki til L.1 né L.1 a) (hann er ekki 
bústjóri, þ.e. svarið við B.2 b) er „nei“) 

    

Eftirfarandi upplýsingar skulu skráðar fyrir alla þá sem um getur hér að 
framan: 

    

– Kyn     

– Aldur samkvæmt eftirfarandi skipt ingu: 
frá þeim aldri er skólasky ldu lýkur til < 25 ára, 25–34, 35–44, 45–
54, 55–64, 65 ára og eldri 

    

– Störf á bújörð inni (önnur en heimilisstörf) samkvæmt skiptingunni: 
0 %, > 0 til < 25 %, 25 t il < 50 %, 50 til < 75 %, 75 til < 100 %, 
100 % (fullt starf) af árlegum vinnutíma landbúnaðarverkamanns í 
fullu starfi  

    

3 a) Aðrir aðstandendur eina ábúanda bújarðar sem vinna landbúnaðarstörf á 
bújörðinni: karlar (þó ekki þeir sem eru skráðir í L.1, L.1 a) og L.2) 

    

3 b) Aðrir aðstandendur eina ábúanda bújarðar sem vinna landbúnaðarstörf á 
bújörðinni: konur (þó ekki þær sem eru skráðar í L.1, L.1 a) og L.2) 

    

Eftirfarandi upplýsingar um fjölda einstaklinga á bújörðinni skulu 
skráðar samkvæmt eftirfarandi skipt ingu fyrir hvern einstakling í 
þessum flokkum: 

    

– Störf á bújörð inni (önnur en heimilisstörf) samkvæmt skiptingunni: 
> 0 til < 25 %, 25 t il < 50 %, 50 til < 75 %, 75 t il < 100 %, 100 % 
(fullt starf) af árlegum vinnutíma landbúnaðarverkamanns í fullu  
starfi  

    

4 a) Aðrir starfs menn, fastráðnir: karlar (þó ekki þeir sem eru skráðir í L/1, 
L/1a, L/2 og L/3) 

    

4 b) Aðrir starfsmenn, fastráðnir: konur (þó ekki þær sem eru skráðar í L/1, 
L/1a, L/2 og L/3) 

    

Eftirfarandi upplýsingar um fjölda einstaklinga á bújörðinni skulu 
skráðar samkvæmt eft irfarandi skiptingu fyrir hvern ofangreindra 
flokka: 

    

– Störf á bújörð inni (önnur en heimilisstörf) samkvæmt skiptingunni: 
> 0 til < 25 %, 25 t il < 50 %, 50 til < 75 %, 75 t il < 100 %, 100 % 
(fullt starf) af árlegum vinnutíma landbúnaðarverkamanns í fullu  
starfi  

    

5 + 6 Aðrir starfsmenn, lausráðnir: karlar og konur vinnu- 
dagar 

   

7 Gegnir ábúandi sem er jafnframt bústjóri öðru launuðu starfi:     
− að aðalstarfi? já/nei    
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− að aukastarfi? já/nei    

8 Gegnir maki eina ábúanda bújarðar öðru launuðu starfi:     

− að aðalstarfi? já/nei    

− að aukastarfi? já/nei    
9 Gegna aðrir aðstandendur eina ábúanda bújarðar, sem starfa á 

bújörðinni, öðru launuðu starfi? Ef svarið er „já“: hversu margir gegna 
öðru launuðu starfi: 

    

− að aðalstarfi? fjö ldi    

− að aukastarfi? fjö ldi    
10 Vinnutími v ið landbúnaðarstörf síðustu 12 mánuði fyrir könnunardag, 

reiknaður í heilum v innudögum í fu llu starfi, sem er ótalinn í L.1 til L.6 
og inntur af hendi á bújörðinni af einstaklingum sem eru ekki bein lín is 
ráðnir þar í vinnu (t.d. starfsmönnum verktaka) (1) 

vinnu- 
dagar 

   

     
M. Byggðaþróun í dreifbýli     

1 Tekjur af annarri starfsemi en landbúnaði á bújörðinni en í beinum 
tengslum v ið bújörðina: 

    

a) Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi já/nei    

b) Handverk já/nei  NS  

c) Vinnsla landbúnaðarafurða já/nei  NS NS 
d) Timburvinnsla (sögun o.s.frv.) já/nei   NS 

e) Eldi og ræktun í sjó og vatni já/nei  NS  

f) Vinnsla endurnýjanlegrar orku (vindorka, hálmbrennsla o.s.frv.) já/nei  NS NS 

g) Verktakavinna (með tækjum í eigu bújarðarinnar) já/nei    
h) Annað já/nei    

 

                                                 
(1) Valkvætt ef aðildarríki geta lagt fram heildarmat fyrir þetta könnunaratriði á svæðisvísu. 


