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KOMMISJONSVEDTAK

av 24. november 1999

om definisjoner av kjennetegn, listen over landbruksvarer, unntak fra definisjonene samt regioner og 
områder med hensyn til undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket(*)

[meddelt under nummer K(1999) 3875]

(2000/115/EF)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 571/88 av 
29. februar 1988 om tilrettelegging av Fellesskapets 
undersøkelser om strukturen til driftsenheter i jordbruket(1), 
sist endret ved kommisjonsvedtak 98/377/EF(2), særlig 
artikkel 8 nr. 1, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 8 nr. 1 i forordning (EØF) nr. 571/88 
skal eventuelle endringer i listen over kjennetegn for 
undersøkelsene, samt definisjonene av kjennetegnene 
og av regioner, undersøkelsesområder og andre 
territoriale enheter, fastsettes etter framgangsmåten 
omhandlet i artikkel 15 i nevnte forordning, dvs. ved 
kommisjonsvedtak etter uttalelse fra Den faste komité for 
landbruksstatistikk.

2) Resultatene av Fellesskapets undersøkelser om strukturen 
til driftsenheter i landbruket, fastsatt i forordning (EØF) 
nr. 571/88, kan bare være samsvarende for hele Det 
europeiske fellesskap dersom begrepene oppført i listen 
over kjennetegn forstås og anvendes likt.

3) Listen over kjennetegn ble sist endret ved vedtak 
98/377/EF med henblikk på basisundersøkelsen for 
1999/2000 om strukturen til driftsenheter i landbruket, 

 og i kommisjonsvedtak 89/651/EØF(3), sist endret ved 
vedtak 97/418/EF(4), fastsettes de definisjoner, den 
liste over landbruksvarer, de unntak fra definisjonene 
som gjelder i visse medlemsstater samt de regioner og 
undersøkelsesområder som skal anvendes i forbindelse 
med strukturundersøkelsene for 1988-1997. Vedtak 
89/651/EØF må derfor tilpasses og utfylles.

4) Nye variabler er blitt tilføyd i listen over kjennetegn. 
Utviklingen innenfor landbruket har gjort det nødvendig å 
revidere definisjonene av visse eldre variabler. Vedlegg I 
til dette kommisjonsvedtak inneholder derfor en ny 
liste over definisjoner med henblikk på Fellesskapets 
strukturundersøkelser etter 1997.

5) Listen over landbruksvarer som det vises til i definisjonen 
av driftsenheter i landbruket, samt listen over unntak fra 
Fellesskapets definisjoner som skyldes spesielle forhold 
i visse medlemsstater, må også revideres. Disse reviderte 
listene over landbruksvarer samt over tillatte unntak fra 
listen over definisjoner er oppført i vedlegg II og III til 
dette kommisjonsvedtak.

6) Det er behov for en tydeligere korrelasjon mellom 
nomenklaturen over regionale statistikkenheter 
(NUTS) og de regioner og områder som anvendes i 
strukturundersøkelsene i landbruket. Det er hensiktsmessig 
at disse regioner og områder defineres i et eget vedlegg IV 
til dette kommisjonsvedtak.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 216 av 12.8.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 14/2004 av 6. februar 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 20 av 22.4.2004, s. 19.

(1) EFT L 56 av 2.3.1988, s. 1.
(2) EFT L 168 av 13.6.1998, s. 29.

(3) EFT L 391 av 30.12.1989, s. 1.
(4) EFT L 177 av 5.7.1997, s. 26.
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7) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste komité for landbruksstatistikk —

GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Fellesskapsdefinisjonene som skal anvendes i Fellesskapets 
undersøkelser etter 1997 om strukturen til driftsenheter i 
landbruket, som fastsatt i forordning (EØF) nr. 571/88, samt de 
tilhørende forklaringer og eksempler, finnes i vedlegg I.

Artikkel 2

Listen over landbruksvarer som det vises til i definisjonen 
av driftsenheter i landbruket oppført i vedlegg I, finnes i 
vedlegg II.

Artikkel 3

I lys av spesielle forhold i visse medlemsstater tillates de unntak 
fra fellesskapsdefinisjonene som er angitt i vedlegg III.

Artikkel 4

Listen over regioner og områder som skal anvendes i 
Fellesskapets undersøkelser om strukturen til driftsenheter i 
landbruket nevnt i definisjonen av et undersøkelsesområde i 
vedlegg I, finnes i vedlegg IV.

Artikkel 5

Vedtak 89/651/EØF oppheves.

Artikkel 6

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. november 1999.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG I

DEFINISJONER OG FORKLARINGER VEDRØRENDE LISTEN OVER KJENNETEGN SOM SKAL 
BRUKES VED FELLESSKAPETS UNDERSØKELSER OM STRUKTUREN TIL DRIFTSENHETER I 

LANDBRUKET

(I = definisjoner, II = forklaringer)

DRIFTSENHET I LANDBRUKET

I.  En teknisk og økonomisk enhet som er under én ledelse, og som produserer landbruksvarer. Andre 
utfyllende varer og tjenester (utenfor landbruket) kan også leveres av driftsenheten.

II. 1.  En driftsenhet i landbruket defineres ved følgende kjennetegn:

 1.1.  Produksjon av landbruksvarer

I denne undersøkelsen er «landbruksvarer» de varer som er angitt i vedlegg II.

 1.2.  Egen ledelse

  Det regnes også som én ledelse dersom den utgjøres av to eller flere personer sammen.

 1.3.  Teknisk og økonomisk enhet

  Denne kjennetegnes vanligvis av felles bruk av arbeidskraft og produksjonsmidler (maskiner, 
bygninger, jord osv.).

 2.  Særlige tilfeller

 2.1.  a) Når en driftsenhet av skattemessige eller andre grunner er fordelt på flere personer, eller

  b) når flere driftsenheter (som tidligere utgjorde flere selvstendige driftsenheter) er samlet 
under ledelse av én enkelt gårdbruker,

   dreier det seg om én enkelt driftsenhet, dersom den har én ledelse og utgjør en teknisk og 
økonomisk enhet.

 2.2.  Når en jordparsell som den tidligere innehaveren har forbeholdt seg da driftsenheten ble 
overdradd til hans etterfølger (arving, forpakter osv.), 

 a) regnes den med i etterfølgerens driftsenhet dersom den beholdte jorden drives sammen 
med resten av driftsenheten, og dersom det brukes samme arbeidskraft og samme 
produksjonsmidler som i resten av driftsenheten,

 b) anses den som tilhørende overdragerens driftsenhet, dersom parsellen vanligvis drives 
med arbeidskraften og produksjonsmidlene på denne driftsenheten.

 2.3.  I denne undersøkelsen regnes følgende også som driftsenheter, i den grad de oppfyller de andre 
ovennevnte kriterier i definisjonen av en driftsenhet i landbruket:

 a) avlsstasjoner for okser, råner og bukker og værer, stutterier og rugerier,

 b) driftsenheter i forbindelse med forskningsinstitutter, sykehus og opptreningssentre, 
trossamfunn, skoler og fengsler,

 c) driftsenheter som utgjør en del av industriforetak,

 d) fellesjord bestående av permanent kulturbeite og eng, hagebruksareal eller andre arealer, 
forutsatt at slike arealer drives som en driftsenhet av vedkommende lokale myndighet 
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(for eksempel ved at dyr holdes på leiebeite, dvs. at andres dyr kan gå på beite mot 
betaling). Følgende regnes ikke med:

  – overdratt fellesjord (C/03),

  – forpaktet fellesjord (C/02).

 2.4.  Følgende regnes ikke som driftsenheter i landbruket i denne undersøkelsen:

 a) ridestaller, jord brukt til trening av veddeløpshester, uten avlsvirksomhet,

 b) kenneler,

 c) dyremarkeder, slakterier osv. (uten oppdrett).

 2.5.  «Fellesenheter for ett bestemt produkt» behandles som driftsenheter som er uavhengige av 
hoveddriftsenhetene, dersom de hovedsakelig drives med egne produksjonsfaktorer (og ikke 
hovedsakelig med produksjonsfaktorene til «hoveddriftsenhetene»). «Fellesenheter for ett 
bestemt produkt» er separate driftsenheter som slår sammen sine ressurser for å danne én felles 
driftsenhet som drives atskilt fra «hoveddriftsenhetene» (for eksempel felles frukthage eller 
felles fjøs) (delsammenslåing).

A. DRIFTSENHETENS GEOGRAFISKE BELIGGENHET

II.  Driftsenheten og alle opplysninger i tilknytning til denne skal anses å ligge i det område, den 
kommune eller det delområde der den har sitt hovedkvarter (A/01).

 Hovedkvarteret til driftsenheten defineres i samsvar med medlemsstatens egne regler.

A/01  Undersøkelsesområde

I.  Hver driftsenhets geografiske beliggenhet skal beskrives ved hjelp av en kode som angir staten, 
regionen og undersøkelsesområdet.

II.  De regioner og områder som benyttes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i landbruket, er 
oppført i vedlegg IV.

A/01 a)  Kommune eller delområde

I.  I forbindelse med den fullstendige undersøkelsen 1999-2000 skal geografisk beliggenhet angis med en 
tilleggskode som opplyser om kommunen eller delområdet, noe som gjør det mulig å legge sammen 
resultatene minst for hvert «målområde» som definert i rådsforordning (EØF) nr. 2052/88(1), sist 
endret ved rådsforordning (EF) nr 3193/94(2), eller eventuelt i de nyeste lovbestemmelser vedrørende 
lignende soner eller områder som er definert med sikte på gjennomføring av strukturfondenes 
oppgaver.

II.  Medlemsstatene skal meddele Eurostat hvilket «målområde» hver kommune eller hvert delområde 
tilhører. Dersom grensene mellom ulike soner eller områder går gjennom kommunen eller delområdet, 
skal alle driftsenheter i kommunen eller delområdet regnes for å ligge i den sone eller det område som 
utgjør den største delen av kommunen eller delområdet.

 Kodene for kommuner eller delområder skal svare til nivå 4 eller 5 i nomenklaturen over regionale 
statistikkenheter (NUTS). Dersom disse kodene ikke kan meddeles, skal medlemsstatene i 
stedet oversende en kode som angir hvilket «målområde» hver driftsenhet befinner seg i. Disse 
opplysningene skal gjenspeile situasjonen per 30. juni 1999, men må meddeles på nytt dersom de 
områder som benyttes for strukturfondene, endres på et senere tidspunkt.

(1) EFT L 185 av 15.7.1988, s. 9.
(2) EFT L 337 av 24.12.1994, s. 11.
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A/02  Vanskeligstilt område

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som vanskeligstilt i henhold til rådsforordning (EF) 
nr. 950/97(1) (og eventuelt de nyeste lovbestemmelser), som er oppført på Fellesskapets liste over 
vanskeligstilte landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt underretning om i samsvar med 
artikkel 21 i forordning (EF) nr. 950/97.

II.  Dersom driftsenheten bare delvis befinner seg i et vanskeligstilt område, skal den grupperes etter det 
området som størstedelen av driftsenheten tilhører.

A/02 a)  Fjellområde

I.  Et område som på undersøkelsesdagen anses som et fjellområde i henhold til artikkel 23 i 
rådsforordning (EF) nr. 950/97, og som er oppført på Fellesskapets liste over vanskeligstilte 
landbruksområder, og som medlemsstatene har gitt underretning om i samsvar med artikkel 21 i 
forordning (EF) nr. 950/97.

II.  Dersom driftsenheten bare delvis befinner seg i et vanskeligstilt område, skal den grupperes etter det 
området som størstedelen av driftsenheten tilhører.

B.  DRIFTSENHETENS RETTSLIGE FORM OG LEDELSE (på undersøkelsesdagen)

B/01 og B/02  Den juridisk og økonomisk ansvarlige for driftsenheten: gårdbrukeren

I.  Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som driver 
driftsenheten i sitt navn, og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, dvs. som tar 
den økonomiske risiko ved driftsenheten. Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig forpakter, 
brukshaver eller bestyrer. Alle deleiere i en gruppedriftsenhet som deltar i landbruksarbeidet på 
driftsenheten, regnes som gårdbrukere.

II.  Det juridiske og økonomiske ansvaret defineres i samsvar med medlemsstatens egne dokumenterte 
regler.

 Gårdbrukeren kan ha overdratt all eller deler av sin beslutningsmyndighet over den daglige 
økonomiske og produksjonsmessige drift til en driftsleder.

 Ved samdrift (se C/03 a)) regnes samdriftsgårdbrukeren som gårdbruker, ikke som eier.

B/01 a) og b)  Fysisk person

I.  Med dette forstås en enkeltperson (eneansvarlig gårdbruker) eller en gruppe personer (deleiere i en 
gruppedriftsenhet).

II.  Spørsmålet om en gårdbruker er en «fysisk» eller en «juridisk» person er viktig for grupperingen av 
driftsenheter i følgende kategorier:

 Driftsenheter der gårdbrukeren er:

 a) en fysisk person og eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet,

 b) en gruppe fysiske personer som utgjør en gruppe deleiere i en «gruppedriftsenhet»,

 c) en juridisk person.

I lovgivningen i visse medlemsstater betraktes en «juridisk» person (et selskap) som en «fysisk» 
person eller en gruppe av «fysiske» personer av skattemessige og/eller rettslige grunner. Dette gjelder 

(1) EFT L 142 av 2.6.1997, s. 1.
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vanligvis alle foretak der en av eller alle medlemmene står fullt ut ansvarlig for foretakets gjeld. I slike 
tilfeller kan medlemsstatene gruppere en slik «juridisk» person under «eneansvarlige gårdbrukere» 
eller «gruppedriftsenheter».

B/01 a)  En fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet

I.  En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er tilknyttet andre 
driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger.

II.  Denne gårdbrukeren kan selv ta alle avgjørelser med hensyn til driftsenheten.

 Ektefeller eller nære familiemedlemmer som eier eller forpakter en driftsenhet sammen, bør vanligvis 
regnes for å ha en selvstendig driftsenhet som ledes av en eneansvarlig gårdbruker.

 To personer som lever sammen som ektefeller uten å være gift, betraktes også som ektefeller dersom 
de har rettslig status som ektefeller i de respektive medlemsstater.

 Følgende personer skal bl.a. regnes som eneansvarlige gårdbrukere: søsken, medarvinger osv. 
dersom de ikke har inngått en avtale eller skattemessig og/eller juridisk betraktes som medeiere i en 
gruppedriftsenhet eller som et rettssubjekt etter medlemsstatens lovgivning.

 Dersom et selskap (en juridisk person) eies av én enkelt fysisk person og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten (se definisjonen av «fysisk person»), regnes det som en driftsenhet med 
eneansvarlig gårdbruker.

 Dersom én enkelt person har det fulle juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten, regnes 
han eller hun som eneansvarlig gårdbruker, selv om driftsenheten ellers oppfyller kriteriene for en 
gruppedriftsenhet.

B/01 b)  Én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet

I.  Én eller flere fysiske personer som er med i en gruppe fysiske personer som eier, forpakter eller på 
annen måte sammen driver én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter som om det var 
én driftsenhet. Samarbeidet må utføres i samsvar med lovgivningen eller etter skriftlig avtale.

II.  Dersom et selskap (en juridisk person) eies av flere fysiske personer, og betraktes som en fysisk 
person av medlemsstaten, regnes det som en gruppedriftsenhet.

 I medlemsstater der det er valgfritt å registrere variabel B/01 b), skal det samles inn fullstendige 
opplysninger om alle driftsenheter der gårdbrukerne er fysiske personer etter variabel B/01 a), uansett 
om de er «gruppedriftsenheter» som definert nedenfor, eller ikke. Dersom det i disse medlemsstatene 
er to eller flere fysiske personer som fungerer som gårdbruker på en driftsenhet, skal bare en av 
dem regnes som gårdbruker. (For eksempel den som bærer størst del av risikoen, eller som deltar 
mest i ledelsen av driftsenheten. Dersom slike kriterier likevel ikke er tilstrekkelige til å peke ut én 
gårdbruker, bør valget bygge på et annet kriterium, for eksempel alder).

B/01 c)  Juridisk person

I.  Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og plikter som 
en enkeltperson, for eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig 
handleevne).

II.  Juridiske personer kan være offentlig- eller privatrettslige, for eksempel:

 – stat, regioner, kommuner osv.,

 – kirken og dens institusjoner,

 – andre lignende offentlige eller halvoffentlige institusjoner,
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 – alle handelsforetak, unntatt dem som er omhandlet under B/01 a) eller b), særlig private 
aksjeselskaper, herunder kooperativer,

 – alle aksjeselskaper (foretak som utsteder aksjer),

 – stiftelser (organer som forvalter midler til visse formål som ofte er sosiale eller filantropiske),

 – andre selskaper enn private aksjeselskaper,

 – alle andre foretak av lignende type.

B/01 d)  Antall deleiere

I.  Antallet personer i en gruppedriftsenhet som har felles juridisk og økonomisk ansvar i forbindelse 
med driftsenheten, og som deltar i landbruksarbeid på driftsenheten.

B/01 e)  Familiemedlemmer

I.  Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og 
nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken.

II.  Gårdbrukeren selv regnes ikke med blant familiemedlemmene.

B/01 f)  Hvor mange av deleiernes familiemedlemmer utfører landbruksarbeid på driftsenheten?

I.  Antallet heltids- eller deltidsarbeidende medlemmer av deleiernes familie som utfører landbruksarbeid 
(som definert i avsnitt L). Om familiemedlemmene er lønnet eller ikke, har ingen betydning.

II.  Arbeidskraftopplysningene som kreves for disse familiemedlemmene, registreres under L/04 «Fast 
arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» eller L/05 + L/06 «Midlertidig arbeidskraft som ikke er 
familiemedlemmer».

B/02  Driftslederen

I.  Den fysiske person eller de fysiske personer som er ansvarlig(e) for den normale daglige økonomiske 
og produksjonsmessige drift av den aktuelle driftsenheten.

II.  Driftslederen er vanligvis, men ikke alltid, samme person som gårdbrukeren dersom sistnevnte er en 
fysisk person. Som driftsledere i en gruppedriftsenhet regnes de deleiere i driftsenheten som deltar i 
landbruksarbeidet på driftsenheten.

 Dersom gårdbrukeren ikke også er driftsleder, har han eller hun overlatt driften av enheten til en 
annen. Det kan for eksempel være til et familiemedlem (B/02 a)) eller til ektefellen (B/02 b)), men 
også til en person som ikke har familietilknytning til gårdbrukeren.

 Dersom gårdbrukeren er en eneansvarlig gårdbruker eller en juridisk person, kan det bare være én 
driftsleder ved driftsenheten.

 I medlemsstater der det er valgfritt å registrere variabel B/01 b), skal alle opplysninger som kreves om 
driftsledere, samles inn som om bare én person er driftsleder. Dersom det i disse medlemsstatene er 
flere enn én person som er ansvarlige for den normale daglige driften av enheten, regnes den personen 
som bidrar mest til driften, som driftsleder. Dersom bidraget til driften er likt fordelt, kan det tas 
hensyn til alder eller andre lignende kriterier.
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B/03  Driftslederens landbruksutdanning

 Bare ett nivå registreres for hver person.

 Bare praktisk landbrukserfaring

I.  Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket.

 Grunnleggende landbruksutdanning

I.  All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning, og/eller 
ved et utdanningssenter med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, 
fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi og beslektede fag).

II.  Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende utdanning.

 Fullstendig landbruksutdanning

I.  All utdanning som varer i minst to år eller tilsvarende etter obligatorisk utdanning (se L/01-L/06 
«Alder da skoleplikten opphører»), og som fullføres ved landbruksskole, universitet eller annen 
institusjon for høyere utdanning innenfor landbruk, hagebruk, vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, 
veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag.

B/04  Føres det landbruksregnskap for driftsenhetens ledelse?

I.  Regnskapet må minst omfatte systematisk og regelmessig registrering av alle løpende inntekter 
og utgifter, som skal danne grunnlaget for å fastsette driftsenhetens resultat ved avslutningen av 
regnskapsperioden.

II.  Det anses også å eksistere et regnskap dersom slik registrering først er begynt i løpet av de siste tolv 
måneder forut for undersøkelsen.

 Landbruksregnskapet kan tjene som grunnlag for driftslederens forvaltning av enheten, og det kan 
også brukes til å stille opp en balanse og et resultatregnskap.

 Følgende anses ikke som «regnskap»:

 – tilfeldige notater om enkelte operasjoner i en dagbok eller en notatbok,

 – registrering begrenset til inntekter og utgifter (for beregning av lønnsomheten) for en del av 
landbruksvirksomheten i driftsenheten,

 – innsamling av opplysninger som bare brukes til skattemessige formål.

C LEIEFORHOLD OG OPPDELING AV DRIFTSENHETEN

C/01-C/03  Landbruksareal i drift

I.  Det samlede areal av dyrkbar mark, permanent kulturbeite og eng, permanente vekster og 
kjøkkenhager, drevet som selveierlandbruk, i forpaktning, som lottbruk eller vederlagsfritt.

II.  Leieforhold — særtilfeller

1.  Når en «fellesenhet for ett bestemt produkt» behandles som en selvstendig driftsenhet (se «Driftsenheter 
i landbruket», nr. 2.5), regnes det samlede landbruksarealet i fellesenheten til den personen som er 
angitt som gårdbruker (B/01), alt etter hvilket leieforhold den har til hoveddriftsenheten.
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2.  Jord som er felleseie eller som forpaktes og drives av flere driftsenheter, men som ikke utgjør en 
«fellesenhet for ett bestemt produkt», regnes til den gårdbrukeren som i størst grad driver den, alt etter 
hvilket leieforhold den har til hoveddriftsenheten.

C/01  Selveierdrevet landbruksareal

I.  Landbruksareal som drives av den undersøkte driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom eller 
drives av ham eller henne som brukshaver eller langsiktig forpakter, eller under annet tilsvarende 
leieforhold.

II.  Jord som er tildelt en landbruksarbeider (slik at han kan dyrke den) som en del av hans eller hennes 
lønn, regnes til driftsenheten som foretar en slik tildeling, med mindre landbruksarbeideren bruker 
sine egne produksjonsmidler.

 Jordparseller som beholdes av den tidligere gårdbrukeren (se «Driftsenhet i landbruket», nr. 2.2), 
regnes til driftsenheten dersom den beholdte jorden drives sammen med resten av driftsenheten, og 
dersom det brukes samme arbeidskraft og samme produksjonsmidler som på resten av driftsenheten.

 Beiteretter på felles beitemark skal imidlertid ikke tas med, for eksempel på kommunale eller 
kooperative beitemarker (slike områder er ikke en del av driftsenheten og omfattes derfor ikke av 
undersøkelsen).

C/02  Forpaktet landbruksareal

I.  Jord som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i kontanter, naturalia eller 
annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Et areal kan bare forpaktes 
til én driftsenhet. Dersom et areal forpaktes til flere driftsenheter i løpet av referanseåret, regnes det 
vanligvis til den driftsenheten som det har vært tilknyttet i lengst tid i løpet av referanseåret.

II.  Den forpaktede jorden kan bestå av:

 – en hel driftsenhet,

 – enkelte jordparseller.

 Jord som forpaktes, kan ikke regnes som del av eierens driftsenhet, men alltid som en del av 
forpakterens driftsenhet. Eventuelle dyr på den forpaktede jorden regnes for å tilhøre den driftsenheten 
som eier dyrene.

 Dette omfatter også jordparseller eller driftsenheter som gårdbrukeren forpakter for sin egen familie 
(bortforpaktning), dersom disse arealene dyrkes som en del av driftsenheten som undersøkes. Det 
omfatter også jord fra en annen driftsenhet som gårdbrukeren disponerer som vederlag for et visst 
antall arbeidstimer, med mindre det dreier seg om jord som stilles til rådighet for en landbruksarbeider 
som en form for lønn. (I motsetning til jord som stilles til rådighet for en landbruksarbeider som en 
form for lønn, og som inngår i driftsenhetens vekselbruk, vil en slik forpaktningsavtale ikke bare angi 
størrelsen på jorden, men også dens beliggenhet og nøyaktige avgrensning).

 Forpaktet jord som også er videreforpaktet til tredjemann, skal regnes som del av tredjemanns 
driftsenhet, ettersom den ikke utgjør en del av den driftsenheten som undersøkes.

C/03  Landbruksareal med samdrift eller andre driftsformer

a)  Landbruksareal med samdrift

I.  Jord (eventuelt en hel driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker i henhold 
til en muntlig eller skriftlig samdriftsavtale. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til arealet med 
samdrift deles mellom to parter i samsvar med en avtalt fordeling.
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II.  Dette omfatter bl.a.:

 «Colonia parziaria» — hele driftsenheter

 I «colonia parziaria» i form av en hel driftsenhet er denne overlatt til et familieoverhode, som ved 
hjelp av familiemedlemmene (gårdsfamilien) forplikter seg til å utføre alt arbeid som kreves på 
driftsenheten, til å bære en del av utgiftene og til å dele produksjonen, i et bestemt forhold, med den 
som har stilt driftsenheten til rådighet.

b)  Landbruksareal med andre leieforhold

I.  Andre leieforhold som ikke dekkes av C/01, C/02 og C/03 a).

II.  Dette omfatter bl.a.:

1.  Jord som eieren har overlatt gårdbrukeren til dyrking

 –  i kraft av hans eller hennes yrke eller stilling (skogvokter, prest, lærer osv.),

 – og som er blitt tildelt driftsenheten av den kommunale forvaltningen eller andre institusjoner, for 
eksempel felles beiteområder fordelt i forhold til arealet (må ikke forveksles med beiterett).

2.  Jord som driftsenheten driver vederlagsfritt (for eksempel jord som tilhører nedlagte driftsenheter, og 
som drives av driftsenheten som omfattes av undersøkelsen).

3.  «Colonia parziaria» — enkeltparseller.

 I «colonia parziaria» i form av enkeltparseller stilles bare én eller flere jordparseller til rådighet, og 
disse brukes på samme vilkår som de som er beskrevet under bokstav a).

C/04  Antall parseller som utgjør landbruksarealet i drift

I.  En parsell er et hvilket som helst stykke jord som tilhører driftsenheten, og som er fullstendig 
omsluttet av jord, vann, veier eller skog osv. som ikke tilhører driftsenheten.

II.  En parsell kan bestå av én eller flere tilstøtende marker. En mark er et stykke jord som ligger innenfor 
parsellen, men som er atskilt fra denne med klart synlige grenselinjer, for eksempel veier, grøfter, 
bekker eller hekker. En mark kan omfatte ett eller flere jordstykker. Et jordstykke er den delen av en 
mark (eller hele marken) der det dyrkes en bestemt vekst eller kombinasjon av vekster.

C/05  Driftssystemer og -metoder

C/05 a)  Økologisk landbruk

I.  Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten driver landbruk i samsvar med 
visse standarder og regler fastlagt i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/97(2), eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser om «økologisk 
produksjonsmetode for landbruksvarer og slik angivelse på landbruksvarer og næringsmidler» og/
eller tilsvarende fellesskapsregler eller nasjonale regler for økologisk husdyrhold.

II.  I ovennevnte forordning harmoniseres reglene for merking, produksjon og kontroll av landbruksvarer 
som er påført eller skal påføres angivelser som viser til økologiske produksjonsmetoder. Etter 
forordningens bestemmelser må produksjonen skje på en slik måte at parsellene, samt produksjons- 
og lagringslokalene, er klart atskilt fra de enheter der produksjonen ikke skjer i samsvar med reglene 
for økologisk landbruk. Dette innebærer vanligvis at all jord på driftsenheten må omlegges til denne 
dyrkingsmetoden.

(1) EFT L 198 av 22.7.1991, s. 1.
(2) EFT L 202 av 30.7.1997, s. 12.
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C/05 b)  Driftssystemer og -metoder med få innsatsfaktorer

I.  Driftssystemer og -metoder som er i samsvar med godkjente retningslinjer, og som ikke er nevnt 
under C/05 a), og der formålet er å drive miljøvennlig landbruk, dvs. med bruk av færrest mulig 
produksjonsmidler, særlig av gjødsel og plantevernmidler.

II.  Denne overskriften omfatter driftssystemer og -metoder med få innsatsfaktorer (unntatt økologisk 
landbruk), for eksempel integrert landbruk eller integrert produksjon. Den omfatter også 
dyrkingsmetoder som, uten at de berører hele driftsmetoden, benytter biologisk kontroll eller særlige 
ordninger for redusert bruk av næringsstoffer. De godkjente retningslinjer eller prinsipper bør være 
klart definert og ta sikte på å redusere innsatsfaktorene betraktelig. De kan fastsettes av nasjonale 
eller regionale myndigheter, eller av Den internasjonale organisasjon for biologisk kontroll, av 
produsentsammenslutninger, distributører, forbrukere osv.

C/05 c)  Støtte til miljøvennlig landbruk

I.  All støtte som ytes til en driftsenhet innenfor rammen av en medlemsstats ordning i samsvar med 
forordning (EØF) nr. 2078/92, sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2772/95(1), eller 
eventuelt de nyeste lovbestemmelser.

II.  Forordning (EØF) nr. 2078/92 omhandler produksjonsmetoder innenfor landbruket som er forenlige 
med kravene til vern av miljøet og bevaring av kulturlandskapet. Medlemsstaten kan utarbeide 
støtteordninger for gårdbrukere som setter i verk visse tiltak.

C/05 c) i)  T i l t a k  v e d r ø r e n d e  l a n d s k a p s e l e m e n t e r

I.  Tiltak som omfattes av ordningene omhandlet under C/05 c) nr. II ovenfor, og som har som formål å 
vedlikeholde eller restaurere visse landskapselementer (for eksempel gamle steinmurer, hekker, spredte 
trær, grensemerker osv.), eller å forvalte jord til bruk for allmennheten og til fritidsaktiviteter.

II.  Gjennom ordningen for miljøvennlig landbruk kan gårdbrukere få kompensasjon for utgifter til 
vedlikehold av landskapselementer. Dette kan særlig omfatte visse former for jordbruk eller visse 
landskapselementer som hekker, tradisjonelle steinmurer og steinterrasser, grenseområder rundt 
innsjøer eller langs vassdrag, udyrkede grensemerker, topphogde trær, spredte trær, historiske 
landbruksminnesmerker, jordvoller eller andre landskapselementer med tilknytning til landbruk. Denne 
kategorien omfatter ikke bygninger eller elementer som ikke har tilknytning til landbruksjord.

D.-I.  AREALBRUK

I.  Det samlede driftsarealet (D-H) omfatter landbruksarealet i drift (D-G) som drives av driftsenheten, 
samt andre arealer (H).

 Landbruksarealet i drift omfatter arealene med hovedvekster som høstes i undersøkelsesåret.

II.  Av hensyn til inndelingen av arealbruken skal hvert areal bare angis én gang.

 Permanente vekster og flerårige vekster (for eksempel asparges, jordbær eller busker) skal regnes med 
fra det året da de plantes, selv om de ennå ikke gir avkastning.

 Dyrket sopp (I/02) skal ikke regnes med.

(1) EFT L 288 av 1.12.1995, s. 35.
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 Ved samdyrking av vekster skal landbruksarealet i drift fordeles forholdsmessig mellom de ulike 
vekstene etter hvor stort areal hver av dem trenger.

 Landbruksarealer som kombineres med skogmark, deles opp på samme måte.

 Dette prinsippet gjelder ikke vekster i blanding (dvs. vekster som dyrkes og høstes sammen på samme 
areal, for eksempel blandingskorn) eller vekster som dyrkes etter hverandre (for eksempel kløver sådd 
sammen med bygg for senere høsting).

 Dersom en av de samdyrkede vekstene ikke har noen betydning for driftsenheten, skal ikke denne 
regnes med ved arealfordelingen.

 Det kan gjøres unntak fra prinsippet om forholdsmessig fordeling når resultatene ellers ikke ville ha 
blitt tilfredsstillende, forutsatt at reglene fastsatt av medlemsstatene i samråd med Kommisjonen, 
overholdes.

 Vekster som dyrkes etter hverandre, registreres bare under overskriften I/01. Under overskriftene 
D-G skal ikke arealet for hver enkelt av vekstene som dyrkes etter hverandre, beregnes, men arealet 
skal bare regnes med til den ene veksten som anses for å være hovedvekst. Dersom flere vekster 
dyrkes etter hverandre på samme areal i løpet av et høstingsår, skal den veksten som gir størst 
avkastning, regnes som hovedvekst. Dersom dette kriteriet ikke gjør det mulig å fastsette hva som er 
hovedveksten, skal den veksten som har vært dyrket på jorden i lengst tid, regnes som hovedvekst.

D.  DYRKBAR MARK

I.  Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et vekselbruk.

II.  Dyrkbar mark omfatter vekstkategoriene D/01-D/20, brakkmark uten tilskudd (D/21) og brakkmark 
med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte (D/22).

 Arealer med industriplanter som dyrkes på brakklagt mark, hører inn under industriplantenes 
respektive overskrifter, samt under I/08 b).

D/01-D/08  Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn)

II.  Korn som er høstet som grønnfôr eller brukt umodent til fôr, skal ikke tas med. Disse hører inn under 
D/18.

D/01  Vanlig hvete og spelthvete

D/02  Durumhvete

D/03  Rug

I.  Herunder kornblandinger som sås om høsten (vinterblandkorn).

D/04  Bygg

D/05  Havre

I.  Herunder kornblandinger som sås om våren (sommerblandkorn).

D/06  Maiskorn

I.  Mais som høstes til korn.
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II.  Mais som høstes for hånd, med maisplukker, maisskrellemaskin eller skurtresker, uansett bruksformål, 
herunder korn til ensilasje. Mais som høstes sammen med deler av kolben, men som har et vanninnhold 
på minst 20 % og brukes til ensilasje (såkalt corn-cob-mix, CCM) skal også tas med her.

 Sukkermaiskolber til konsum hører inn under D/14.

D/07  Ris

D/08  Andre kornslag

D/09  Belgfrukter til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av belgfrukter og korn)

II.  Belgfrukter til høsting i umoden tilstand hører inn under D/14 eller D/18, avhengig av bruken.

herav:

D/09 c)  Erter, enkeltavlinger til høsting i tørr tilstand

D/09 d)  Bønnevikker,enkeltavlinger til høsting i tørr tilstand

D/10  Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter)

D/11  Sukkerbete (unntatt frø)

D/12  Fôrvekster (unntatt frø)

D/13  Industriplanter (herunder frø til urteaktige oljeholdige planter, men ikke frø til tekstilplanter, 
humle, tobakk og andre industriplanter), herav:

D/13 a)  Tobakk

D/13 b)  Humle

D/13 c)  Bomull

D/13 d)  Andre oljeholdige planter eller tekstilplanter og andre industriplanter

D/13 d) i)  O l j e h o l d i g e  p l a n t e r  e l l e r  t e k s t i l p l a n t e r  ( i  a l t )

D/13 d) ii)  A r o m a t i s k e  p l a n t e r ,  m e d i s i n p l a n t e r  o g  k r y d d e r p l a n t e r

II.  Av aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter er de viktigste:

 kvann (Angelica spp.), belladonna (Atropa spp.), kamille (Matricaria spp.), karve (Carum spp.), 
revebjelle (Digitalis spp.), gentiana (Gentiana spp.), isop (Hyssopus spp.), sjasmin (Jasminum spp.), 
lavendel og lavandin (Lavandula spp.), merian (Origanum spp.), melisse (Melissa spp.), mynte 
(Mentha spp.), valmue (Papaver spp.), gravmyrt (Vinca spp.), psyllium (frø) (Psyllium spp.), safran 
(Curcuma spp.), salvie (Salvia spp.), ringblomst (Calendula spp.), vendelrot (Valeriana spp.) osv.

D/13 d) iii)  A n d r e  i n d u s t r i p l a n t e r

D/14 og D/15  Friske grønnsaker, meloner, jordbær

II.  Dyrket sopp (I/02) skal ikke tas med.



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 30/374 8.6.2006

D/14  Friske grønnsaker, meloner, jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke

D/14 a)  Friland

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre landbruksvekster.

D/14 b)  Kommersielt hagebruk

I.  Grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på jord i vekselbruk med andre hagebruksvekster.

D/15, D/17  Vekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 
og G/07

I. Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller 
flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast).

II.  Dette omfatter ikke plastfolie lagt flatt på bakken, og heller ikke vekster under glassklokker eller 
plasttunneler eller transportable vekstbenker.

 For flyttbare veksthus eller høyt beskyttelsesdekke summeres alle arealer som faktisk har vært dekket 
de tolv foregående månedene, for å finne det samlede areal med veksthusvekster, dvs. det er ikke bare 
grunnarealet til anleggene som oppgis.

 Vekster som dyrkes dels i veksthus og dels på friland, oppgis som arealer i veksthus, med mindre 
veksthusperioden er svært kort.

 Selv om samme areal i veksthus brukes mer enn én gang, oppgis det likevel bare én gang.

 Dersom et veksthus har flere etasjer, regnes bare grunnarealet.

D/16 og D/17  Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler)

D/18  Fôrvekster

I.  Alle grønne fôrvekster som dyrkes i vekselbruk, og som finnes på samme jord i mindre enn fem år 
(ettårige eller flerårige fôrvekster).

II.  Dette omfatter korn og industriplanter som høstes og/eller brukes som grønnfôr. Fôrvekster (D/12) 
skal ikke tas med.

D/18 a)  Midlertidig kulturbeite og eng

I.  Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer minst ett 
og høyst fem avlingsår, og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før arealene tilsås eller 
beplantes på nytt, skal de pløyes eller bearbeides, eller plantene ødelegges på annen måte enn med 
ugressmiddel.

D/18 b)  Andre grønne fôrvekster

I.  Andre fôrvekster, hovedsakelig ettårige (for eksempel vikker, grønnfôrmais, korn som høstes og/eller 
brukes til grønnfôr, belgvekster).
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D/18 b) i)  G r ø n n f ô r m a i s  ( m a i s  t i l  e n s i l a s j e )

I.  Mais som dyrkes til ensilasje.

II.  Alle typer fôrmais som ikke høstes for bruk av kornet (hel kolbe, deler av eller hele planten). Dette 
omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele kolber (korn + skaft + 
dekkblad) som høstes til fôr eller ensilasje.

D/18 b) ii)  B e l g v e k s t e r

I.  Belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter til bruk som fôr.

D/19 Frø og spirer på dyrkbar mark (unntatt korn, belgfrukter, poteter og oljeholdige frø)

I.  Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, belgfrukter, poteter og oljeholdige 
frø. Frø og spirer til driftsenhetens eget behov (for eksempel unge grønnsakplanter så som spirer av 
kål eller salat) hører inn under de respektive vekstene.

II.  Frø av grønne fôrvekster skal tas med.

D/20  Andre åkervekster

I.  Åkervekster som ikke hører inn under D/01-D/19 eller under D/21 og D/22.

D/21 og D/22  Brakkmark

II.  Brakkmark må ikke forveksles med vekster som dyrkes etter hverandre (I/01) og landbruksareal som 
ikke er i drift (H/01). Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt 
avlingsår.

 Brakkmark kan være:

 1. snaumark uten noen vekster,

 2. mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes,

 3. mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel.

D/21  Brakkmark uten tilskudd

I.  Dyrket eller udyrket jord som inngår i vekselbruket, men som ikke er høstet i løpet av avlingsåret, og 
som det ikke utbetales finansiell støtte eller tilskudd for.

D/22  Brakkmark med brakkleggingsstøtte, uten økonomisk utbytte

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark 
i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 2328/91(1) samt rådsforordning (EØF) nr. 1765/92(2) og 
kommisjonsforordning (EØF) nr. 334/93(3), eller eventuelt de nyeste lovbestemmelser. Dersom det 
finnes lignende nasjonale ordninger, hører også disse arealer inn under denne rubrikk. Arealer som 
omfattes av ordninger om at arealet tas ut av produksjon i mer enn fem år, bør registreres under H/01 
og H/03.

(1) EFT L 218 av 6.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 181 av 1.7.1992, s. 12.
(3) EFT L 38 av 16.2.1993, s. 12.
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II.  Dyrkbar mark som er omfattet av ordninger som tillater produksjon av varer som ikke er 
næringsmidler, og som dyrkes i henhold til avtale, registreres et annet sted under D/01-D/20.

E.  KJØKKENHAGER

I.  Arealer som er atskilt fra resten av driftsenheten, og kan gjenkjennes som kjøkkenhager, brukt til 
dyrking av produkter som hovedsakelig er beregnet på driftsenhetens husholdning, og som ikke er 
beregnet på salg.

II.  Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/03)

 – arealer som dyrkes av felleshusholdninger, for eksempel forskningsinstitusjoner, trossamfunn, 
internatskoler, fengsler osv., forutsatt at en slik driftsenhet som er knyttet til en felleshusholdning, 
oppfyller de andre kriteriene for en driftsenhet i landbruket. Disse arealene regnes som arealer 
i en driftsenhet i landbruket, og grupperes etter hvordan de er utnyttet.

F.  PERMANENT KULTURBEITE OG ENG

F/01  Permanent kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark

I.  Arealer, bortsett fra naturlig beitemark, som ikke brukes til vekselbruk, og som brukes til permanent 
produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten er sådd eller vokser naturlig, eller 
brukes til beitemark eller til høy eller ensilasje.

II.  Følgende skal ikke tas med:

 – naturlig beitemark, enten den brukes periodisk eller permanent (F/02),

 – kulturbeite, eng og fjellbeite (H/01).

F/02  Naturlig beitemark

I.  Beitemark, ofte i kupert terreng, og som ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller drenert.

II.  Dette kan omfatte steinet jord, myrlandskap og heier samt «deer forests» i Skottland.

Naturlig beitemark skal ikke tas med (H/01).

G.  PERMANENTE VEKSTER

I.  Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite og eng), og som dyrkes på 
arealene gjennom en lengre periode og gir avlinger i flere år.

II.  Denne kategorien omfatter planteskoler (unntatt ikke-kommersielle skogplanteskoler, som er tatt med 
under skogmark), samt planter brukt til fletting eller veving (vier, rør, siv osv.) (G/06). 

 Den omfatter ikke permanente vekster som behandles som grønnsaker, prydplanter eller industriplanter 
(for eksempel asparges, roser, prydplanter som dyrkes på grunn av blomster eller blader, jordbær og 
humle).

G/01  Beplantninger med frukttrær og bærbusker

I.  Arealer som inneholder trær og busker for produksjon av frukt. Frukthager kan være av kontinuerlig 
type med minimal avstand mellom trærne, eller av ikke-kontinuerlig type med stor avstand, og med 
eller uten kombinasjon med andre vekster.



8.6.2006 Nr. 30/377EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

II.  Kastanjer skal tas med.

 Sitrusbeplantninger, olivenbeplantninger og vinstokker skal ikke tas med (G/02, 03, 04).

G/01 a)  Frisk frukt og bærsorter fra tempererte klimasoner

G/01 b)  Frukt og bærsorter fra subtropiske klimasoner

II.  Følgende vekster anses som subtropiske frukt- og bærsorter: anone (Anona spp.), ananas (Ananas 
spp.), avokado (Persea spp.), banan (Musa spp.), fikenkaktus (Opuntia spp.), litchi (Litchi spp.), kiwi 
(Actinidea spp.), papaya (Carica spp.), mango (Mangifera spp.), guava (Psidium spp.), pasjonsfrukt 
(Passiflora spp.).

G/01 c)  Nøtter

G/02  Sitrusbeplantninger

G/03  Olivenbeplantninger

G/03 a)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven

G/03 b)  Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje

G/04  Vingårder

G/04 a)  Vingårder der det vanligvis produseres kvalitetsvin

I.  Dyrking av vindruesorter som vanligvis brukes til produksjon av kvalitetsviner fra bestemte 
dyrkingsområder (kvbd), og som oppfyller kravene i forordning (EØF) nr. 817/70(1) og (EØF) 
nr. 823/87(2), eller eventuelt i de nyeste lovbestemmelsene og kravene vedtatt ved gjennomføringen 
av disse, og som definert ved nasjonale forskrifter.

G/04 b)  Vingårder der det vanligvis produseres annen vin

I.  Dyrking av ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn kvbd.

G/04 c)  Vingårder der det vanligvis produseres borddruer

G/04 d)  Vingårder der det vanligvis produseres rosiner

G/05  Planteskoler

I.  Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting:

 a) vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter,

 b) planteskoler for frukttrær,

 c) planteskoler for prydplanter,

(1) EFT L 99 av 5.5.1970, s. 20.
(2) EFT L 84 av 27.3.1987, s. 59.
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 d) skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av driftsenhetens eget 
forbruk),

 e) trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder, for eksempel hekkplanter, 
rosebusker og andre prydbusker og prydbartrær, samt grunnstammer og spirer av disse.

II. Kommersielt drevne skogplanteskoler, enten i eller utenfor skog, hører inn under G/05, på samme 
måte som ikke-kommersielle skogplanteskoler for driftsenhetens eget forbruk, som ikke ligger i skog. 
De (vanligvis små) planteskoler som ligger i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, oppføres 
under skogmark (H/02).

 I tabellform: 

Skogplanteskoler

Kommersielt utnyttet
Ikke kommersielt utnyttet (til 

driftsenhetens eget bruk)

I skog G/05 H/02

Utenfor skog G/05 G/05

G/06  Andre permanente vekster

I.  Permanente vekster på friland som ikke er tatt med under G/01-05, særlig de som brukes til fletting 
eller veving (se 02.01.42 i listen over landbruksvarer).

G/07  Permanente vekster i veksthus (se D/15, D/17)

H.  ANDRE AREALER

 Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, 
sosiale eller andre grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), samt bebygd areal, 
prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord osv.

H/01 og H/03  Landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre 
grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), og annen jord ((bebygd areal, 
prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.).

II.  Fra 1988 behandles kategoriene H/01 og H/03, som ble behandlet separat fram til 1987, som ett enkelt 
kjennetegn: H/01 og H/03

 Disse to kjennetegnene føres fremdeles separat for å sikre kontinuitet mellom undersøkelser 
gjennomført fra og med 1988 og tidligere undersøkelser.

H/01  Landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre 
grunner ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket)

I.  Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens referanseår av 
økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke lenger brukes til landbruksformål, og som ikke inngår i 
vekselbruket.

II.  Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i en 
driftsenhet.
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 Følgende skal ikke tas med:

 – prydhager (parker og plener) (H/03),

 – brakkmark (D/21 og D/22).

H/03  Andre arealer (bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar 
jord, steingrunn osv.)

I.  Alle deler av det samlede areal i driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, landbruksareal 
som ikke er i drift, eller skogmark.

II.  Denne overskriften omfatter særlig følgende:

1. arealer som ikke benyttes direkte til planteproduksjon, men som er nødvendige for å drive gården, 
som for eksempel areal som opptas av bygninger eller veier,

2. arealer som er uegnet til landbruksproduksjon, dvs. arealer som bare kan dyrkes med ekstreme 
midler som vanligvis ikke er tilgjengelige i en driftsenhet, for eksempel dyrking av myr, heier 
osv.,

3. prydhager (parker og plener).

H/02  Skogmark

I.  Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantning innenfor eller 
utenfor skog, samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, samt anlegg for 
skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.).

II.  Der landbruksvekster kombineres med skogmark, deles området opp i forhold til hvor stort areal som 
er avsatt til hver bruk.

 Leskjermer, lebelter, hekker osv. bør tas med her, i den grad det er hensiktsmessig å anse dem som 
skogmark.

 Juletrær samt trær og busker som hovedsakelig dyrkes for produksjon av energi, skal tas med her, 
uansett hvor de dyrkes.

 Følgende skal ikke tas med:

 – valnøtt- og kastanjetrær som hovedsakelig dyrkes på grunn av fruktene (G/01), andre 
beplantninger med trær som ikke er skogstrær (G), samt vierkratt (G/06),

 – arealer med enkeltstående trær, små grupper eller rekker med trær (H/03),

 – parker (H/03), prydhager (parker og plener) (H/03), kulturbeite (F/01 og F/02) og naturlig 
beitemark som ikke utnyttes (H/01),

 – heier og myrlandskap (F/01 eller H/01),

 – kommersielt drevne skogplanteskoler og andre planteskoler utenfor skog (G/05).

H/02 f)  Skogmark som dyrkes hovedsakelig for salg av treproduksjonen

I.  Skogmark på driftsenheten som dyrkes på en måte som påvirker eller framskynder treveksten, for 
eksempel ved tynning, gjødsling, andre former for forbedring eller forynging av bestanden.

H/02 g)  Skogmark med kort omdriftstid

I.  Skogmark til dyrking av trær, med en omdriftstid på høyst 15 år. Omdriftstiden er tidsrommet mellom 
første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduktet, uten at vanlige skogsforvaltningstiltak 
som tynning regnes som felling.
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II.  Sluttproduktene på disse arealene kan for eksempel være juletrær, energiprodukter (for eksempel 
Salix), papirmasse (for eksempel popler, eukalyptus).

I.  SAMDYRKEDE SEKUNDÆRVEKSTER OG SEKUNDÆRVEKSTER SOM DYRKES 
ETTER HVERANDRE, SOPP, VANNING, VEKSTHUS, LAGRINGSANLEGG 
FOR NATURLIG GJØDSEL, BRAKKLEGGING AV DYRKBAR MARK SAMT 
GJØDSLINGSPLANLEGGING

I/01  Sekundærvekster som dyrkes etter hverandre (unntatt vekster fra kommersielt hagebruk og 
vekster i veksthus)

I.  Vekster som dyrkes etter (eventuelt før) hovedveksten, og som høstes i løpet av de tolv 
referansemånedene. Arealet angis for hver enkelt vekst dersom det finnes flere vekster som dyrkes 
etter hverandre.

II.  Arealet der det dyrkes vekster etter hverandre, skal ikke telles dobbelt, dvs. at arealet med 
hovedveksten hører inn under avsnitt D-G, og arealet med sekundærvekster som dyrkes etter 
hverandre, hører bare inn under I/01.

 Følgende skal ikke tas med:

 – vekster fra kommersielt hagebruk, vekster i veksthus og kjøkkenhager,

 – mellomvekster til produksjon av grønngjødsel (I/09 b)).

I/01 a)  Korn (D/01-D/08), ikke til fôr

I/01 b)  Tørkede belgfrukter (D/09), ikke til fôr

I/01 c)  Oljeholdige frø (D/13) i), ikke til fôr

I/01 d)  Andre sekundærvekster som dyrkes etter hverandre

I/02  Sopp

I.  Sopp som dyrkes i bygninger som er særskilt konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 
underjordiske rom, huler og kjellere.

II.  Undersøkelsen må registrere arealet som er satt av til dyrking av sopp, og som er eller vil bli fylt med 
kompost minst én gang i løpet av referanseperioden på tolv måneder.

 Selv om dette gjøres mer enn én gang, telles likevel arealet bare én gang.

I/03  Arealer med vanning

I/03 a)  Areal med vanning, i alt

I.  Det største arealet som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den vannmengden som 
vanligvis er tilgjengelig i driftsenheten.

II.  Det samlede arealet som kan vannes, kan være forskjellig fra summen av arealer som er utstyrt med 
vanningsanlegg, siden anlegget kan være mobilt og således vil kunne brukes på flere marker i løpet 
av en vekstperiode, og dessuten kan kapasiteten også være begrenset av den vannmengde som er 
tilgjengelig, eller av det tidsrommet det er mulig å benytte det mobile anlegget.

I/03 b)  Arealer med vekster som vannes minst én gang i året

I.  Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.



8.6.2006 Nr. 30/381EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

II.  Vekster i veksthus og kjøkkenhager, som nesten alltid vannes, skal ikke tas med her.

 Selv om det dyrkes flere vekster på en mark i løpet av vekstperioden, bør arealet likevel bare telles 
én gang, nemlig for hovedveksten dersom denne ble vannet, eller for den viktigste sekundærveksten 
(eller etterfølgende veksten) som er blitt vannet.

I/04  Grunnarealer dekket av veksthus i bruk

I.  Veksthus er faste eller flyttbare anlegg av glass, plast eller annet gjennomsiktig og vanntett materiale, 
der vekster dyrkes under et beskyttende dekke.

 Følgende skal ikke tas med:

 – faste, flyttbare eller justerbare vekstbenker,

 – lave plasttunneller,

 – glassklokker.

II.  Bare veksthus som har vært i bruk i løpet av de siste tolv månedene før undersøkelsesdagen, skal tas 
med.

 Grunnarealet som dekkes av veksthusene, bør angis. Ved flyttbare anlegg registreres det dekkede 
arealet bare én gang. Selv om arealer under veksthus brukes flere ganger i året, telles de likevel bare 
én gang.

I/05  Samdyrkede vekster

I.  Samtidig dyrking av midlertidige vekster (åkervekster eller eng og kulturbeite) og permanente vekster 
og/eller skogsvekster på én og samme mark, og i videre betydning også samtidig dyrking av ulike 
typer permanente vekster eller midlertidige vekster på én og samme mark.

II.  Dette kjennetegnet omfatter det samlede arealet som faktisk er brukt til samdyrkede vekster. 
Inndelingen av det samlede arealet i ulike vekster er behandlet under D-I, «Arealbruk».

I/05 a)  Landbruksvekster (herunder kulturbeite og eng) — skogsvekster

I/05 b)  Permanente vekster — ettårige vekster

I/05 c)  Permanente vekster — permanente vekster

I/05 d)  Andre

I/07  Naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse (fast, flytende og halvtflytende husdyrgjødsel)

I.  Fast husdyrgjødsel: ekskrementer (med eller uten strø) fra husdyr, eventuelt med en liten mengde 
urin.

 Flytende husdyrgjødsel: urin fra husdyr, eventuelt med en liten mengde ekskrementer og/eller vann.

 Halvtflytende husdyrgjødsel: flytende gjødsel, dvs. en blanding av ekskrementer og urin fra husdyr, 
eventuelt med vann og/eller en liten mengde strø.
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I/07 a)  Lagringsanlegg

I.  For fast husdyrgjødsel: anlegg for lagring på en vanntett overflate med avløpssystem, med eller uten 
tak.

 For flytende eller halvtflytende husdyrgjødsel: anlegg for lagring i en vanntett tank, åpen eller 
overdekket, eller i et fôret basseng.

I/07 b)  Lagringskapasitet

I.

1.  For fast husdyrgjødsel: lagringsanleggets areal i m2.

 For flytende eller halvtflytende husdyrgjødsel: lagringsanleggets volum i m3.

2.  For Danmark, Finland og Sverige: det antall måneder da lagringsanlegget kan romme den gjødselen 
som produseres på driftsenheten, uten risiko for avrenning og uten leilighetsvis tømming.

II.  Med areal og volum menes det areal eller volum som kan brukes uten fare for avrenning.

I/07 c)  Overdekkede lagringsanlegg

I.  Lagringsanlegg for naturlig gjødsel av animalsk opprinnelse som er overdekket på en slik måte at 
gjødselen beskyttes mot regn eller annen nedbør.

I/07 d)  System for gjenvinning av metan

I.  Et system for gjenvinning av den metan som avgis av gjødselsen, slik at den ikke lekker ut i 
atmosfæren.

I/08  Arealer med brakkleggingsstøtte, inndelt etter:

a)  brakkmark uten økonomisk utbytte (allerede registrert under D/22)

b)  arealer brukt til produksjon av landbruksråvarer til andre formål enn næringsmidler (for eksempel 
sukkerbeter, raps, trær og busker osv., herunder linser, kikerter og vikker, som allerede er registrert 
under D og G)

c)  arealer omdannet til permanent kulturbeite og eng (allerede registrert under F/01 og F/02)

d)  tidligere landbruksarealer omdannet til skogbevokste områder, eller som klargjøres for nyplanting av 
skog (allerede registrert under H/02)

e)  annet (allerede registrert under H/01 og H/03)

I.  Arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte, for å fremme brakklegging av dyrkbar mark i 
samsvar med forordning (EØF) nr. 2328/91 samt forordning (EØF) nr. 1765/92 og forordning (EØF) 
nr. 334/93, eller eventuelt med de nyeste lovbestemmelser.

II.  Bare de arealer som gir driftsenheten rett til finansiell støtte for undersøkelsens referanseår, skal tas 
med.

I/09  Gjødslingsplanlegging

I/09 a)  Bruk av dekkvekster for å redusere utvasking av næringsstoffer om vinteren

I.  Vekster som sås om høsten for å redusere tap av næringsstoffer om vinteren.
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II.  Disse vekstene må ikke forveksles med vanlige vintergrønne fôrvekster som for eksempel høsthvete 
eller vintergress, men er vekster som sås om høsten, og som utelukkende har som formål å redusere 
tapet av næringsstoffer. Vanligvis pløyes de ned om våren før tilsåing med andre vekster, og de høstes 
ikke og brukes heller ikke til beiting.

I/09 b)  Bruk av nitrogenbindende vekster til gjødslingsformål

I.  Visse vekster, hovedsakelig belgvekster som har nitrogenbindende egenskaper, og som sås med sikte 
på jordforbedring eller til bruk som grønngjødsel.

II.  De kan hovedsakelig brukes på to måter: de kan sås i en blanding med andre vekster eller som 
enkeltavlinger, i blant som etterfølgende vekster etter at en avling er høstet. I stedet for at plantene 
høstes, pløyes de ned i jorden, slik at plantenes nitrogeninnhold tjener som gjødsel for etterfølgende 
planter. Belgvekster som sås i blanding med andre vekster, tjener som nitrogenkilde for hovedveksten, 
men er vanligvis nyttigere når de dyrkes etter at hovedveksten er høstet, og deretter nedpløyes. 
Opplysningene som samles inn, gjelder enkeltavlinger.

J.  HUSDYR (på undersøkelsesdagen)

J/01-J/19  Husdyr

I.  Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsesdagen tilhører driftsenheten direkte, eller som forvaltes 
av driftsenheten. Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene kan befinne 
seg i driftsenheten (eller på arealer i drift eller i staller som brukes av driftsenheten), eller utenfor 
driftsenheten (på fellesbeiter eller i dyredrift osv.).

II.  Kjæledyr og andre dyr enn hester som ikke brukes i produksjonen eller til inntektsgivende virksomhet, 
dvs. som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, skal ikke tas med.

 Dyr som er på kontrakt eller leiebeite i driftsenheten, men som hører til et foretak som ikke er et 
landbruksforetak (for eksempel en fôrprodusent, en mølle eller et slakteri), skal tas med.

 Dyredrift som ikke hører til driftsenheter som bruker landbruksarealer, anses som uavhengige 
driftsenheter.

 Følgende skal ikke tas med:

 – dyr i transitt (for eksempel hunndyr som er tatt inn til bedekning),

 – dyr som befinner seg i en annen driftsenhet på leiebeite eller i henhold til kontrakt.

J/01  Dyr av hestefamilien

II.  Ridehester, veddeløpshester og hester som holdes av gårdbrukerens familie bare til fritidsformål, skal 
tas med.

J/02-J/08  Storfe

II.  Bøfler skal tas med

J/02  Storfe, under ett år

J/03  Storfehanndyr, mellom ett og to år
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J/04  Storfehunndyr, mellom ett og to år

II.  Storfehunndyr som allerede har kalvet, skal ikke tas med (J/07 og J/08).

J/05  Storfehanndyr, to år og over

J/06  Kviger

I.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet.

II.  Storfehunndyr, to år og over, som ennå ikke har kalvet, skal tas med her, selv om de er drektige på 
undersøkelsesdagen.

J/07 og J/08  Melkekyr — andre kyr

I.  Kyr: storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder de som er under to år gamle).

J/07  Melkekyr

I.  Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for 
produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer. Dette omfatter melkekyr 
tatt ut av produksjon (enten de er oppfôret eller ikke mellom siste laktasjonsperiode og slaktingen).

J/08  Andre kyr

I.

1.  Kyr som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hovedsakelig for 
produksjon av kalver, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.

2.  Arbeidskyr.

II.  Andre kyr tatt ut av produksjon (enten de oppfôres før slaktingen eller ikke).

J/09  Sau (alle aldre)

J/09 a)  Sau: avlshunndyr

I.  Søyer som har lammet.

II.  Herunder:

– søyer og søyelam som skal brukes til avl,

– søyer tatt ut av produksjon.

J/09 b)  Annen sau

I.  Alle andre sauer enn avlshunndyr.

J/10  Geit (alle aldre)
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J/10 a)  Geit: avlshunndyr

I.  Hunndyr som har kjeet.

II.  Herunder:

 – geiter og kje som skal brukes til avl,

 – hunngeiter tatt ut av produksjon.

J/10 b)  Annen geit

I.  Alle andre geiter enn avlshunndyr.

J/11-J/13  Svin

J/11  Smågris med levendevekt under 20 kg

J/12  Avlspurker på 50 kg og over

II.  Purker som er tatt ut av produksjon, skal ikke tas med.

J/13  Andre svin

I.  Svin med levendevekt fra 20 kg til under 50 kg, oppfôringssvin herunder råner og purker som er tatt 
ut av produksjon og med levendevekt på 50 kg og over (enten de er oppfôret før slakting eller ikke), 
og råner til avl med levendevekt på 50 kg og over.

J/14-J/16  Fjørfe

J/14  Broilere

II.  Unghøner, verpehøner og verpehøner tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

J/15  Verpehøner

II.  Unghøner som ennå ikke verper, samt høns som er tatt ut av produksjon, skal tas med. Alle høner som 
har begynt å verpe, skal tas med, enten eggene går til konsum eller til avl. Avlshaner for verpehøner 
skal tas med.

J/16  Annet fjørfe (ender, kalkuner, gjess, perlehøns)

J/17  Kaniner: avlshunndyr

I.  Hunnkaniner til produksjon av oppfôringskaniner og som har fått unger.

J/18  Bier

I.  Antall bikuber med bier som holdes for produksjon av honning.

II.  Hver koloni (sverm) av bier registreres som én bikube, uansett bikubens art og type.
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J/19  Andre husdyr

I.  Andre dyr som brukes til produksjon av landbruksvarene nevnt i vedlegg II avsnitt A, unntatt varene 
nevnt i vedlegg II avsnitt B.

J/19 8a)  Dyr av hjortefamilien (unntatt reinsdyr)

I.  Dyr av hjortefamilien som holdes i fangenskap med sikte på kjøttproduksjon, ikke til jaktformål.

K.  TRAKTORER, KULTIVATORER, MASKINER OG UTSTYR

 Bruk av maskiner

I.  Maskiner som har vært brukt av driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.

 Som tilhører driftsenheten

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies utelukkende av driftsenheten på 
undersøkelsesdagen.

II.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er midlertidig bortlånt til andre driftsenheter, skal tas 
med.

 Som brukes av flere driftsenheter

1.  Som tilhører en annen driftsenhet

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en annen driftsenhet, og som midlertidig 
brukes av den undersøkte driftsenheten (for eksempel i henhold til avtale om gjensidig hjelp eller ved 
utleie fra en sammenslutning for maskinutleie).

2.  Som tilhører et kooperativ

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av kooperativer, og som brukes av den undersøkte 
driftsenheten.

3.  Som eies i fellesskap

I.  Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som er innkjøpt i fellesskap av to eller flere driftsenheter, 
eller som tilhører en maskingruppering.

 Som tilhører en maskinforretning

 Motorvogner, maskiner og tekniske anlegg som eies av en maskinforretning.

II.  Maskinforretninger er foretak som utfører profesjonelt arbeid på driftsenheter i landbruket ved 
hjelp av motorvogner osv. Denne betalte virksomheten kan være hovednæring eller binæring (for 
eksempel for foretak som har sin viktigste virksomhet innenfor handel med eller reparasjon av 
landbruksmaskiner, handel med eller bearbeiding av landbruksvarer, som driver landbruk, eller for 
institusjoner som driver landskapsvern).

K/01  Traktorer med fire hjul, beltetraktorer, redskapsbærende kjøretøyer

I.  Alle traktorer med minst to aksler, som brukes til å utføre arbeid på driftsenheter i landbruket, samt 
motorvogner som brukes som landbrukstraktorer (for eksempel jeep, unimog).
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 Alle typer motorvogner som i løpet av de tolv månedene undersøkelsen gjelder, bare er brukt til 
skogsdrift, fiske, grøftegraving og veibygging eller annet grunnarbeid, skal ikke tas med.

K/02  Kultivatorer, motorhakker, jordfresere, motorslåmaskiner

I.  Motorvogner med én aksel, som brukes til jordbruk, hagebruk og vindyrking, eller lignende kjøretøyer 
uten aksel.

II.  Maskiner som bare brukes til parker og på gressplener, skal ikke tas med.

K/03  Skurtreskere

I.  Motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte maskiner som brukes til høsting (skjæring og 
tresking) av korn (herunder ris og mais), tørkede belgfrukter og oljeholdige frø samt frø av belgfrukter 
og gress.

II.  Spesialmaskiner til høsting av erter skal ikke tas med.

K/09  Andre helautomatiske høstere

I.  Andre maskiner enn skurtreskere (K/03) som er motordrevne, traktordrevne eller traktormonterte, og 
som brukes til høsting av sukkerbeter, poteter eller fôrvekster.

II.  Høstingen kan utføres i ett eller flere trinn (for eksempel når maskiner med ulike funksjoner brukes i 
én ubrutt rekkefølge). I det siste tilfellet telles de ulike maskinene som én maskin.

K/10  Utstyr til vanning

I.  Alle typer utstyr som brukes til vanning, uansett om vannet spres på vekstene eller ledes i grøfter eller 
rør på marken.

II.  Utstyr som bare brukes i kommersielt hagebruk eller i veksthus, skal ikke tas med, men det skal utstyr 
som brukes til dyrking av frilandsvekster.

K/10 a)  Mobilt vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som kan flyttes fra mark til mark i løpet av samme 
vektsperiode.

K/10 b)  Stasjonært vanningsutstyr

I.  Alt utstyr som brukes til vanning, og som er stasjonært eller ikke kan flyttes i løpet av 
vektsperiodene.

L.  ARBEIDSKRAFT I LANDBRUKET

 Statistiske opplysninger om arbeidskraft i landbruket samles inn på en slik måte at det kan utarbeides 
tabeller der dataene (for eksempel om alder og arbeidstid) fra de ulike kategorier og grupper 
av arbeidskraft, kan sammenstilles med hverandre og/eller med eventuelle andre kjennetegn fra 
undersøkelsen. Dette innebærer at hver enkelt person som utfører landbruksarbeid på driftsenhetene, 
skal grupperes i samsvar med alle de gruppene som kreves for kategorien.

 Dataene samles bare inn én gang for hver person, dvs. at dersom en person har flere funksjoner på 
driftsenheten, for eksempel at gårdbrukerens ektefelle samtidig er driftsleder, skal dataene om denne 
personen ikke telles dobbelt. Dataene skal samles inn i samme rekkefølge som kategoriene, dvs. først 
kommer rollen som gårdbruker, deretter som driftsleder, deretter som ektefelle og deretter som annet 
familiemedlem.
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 Gruppedriftsenheter (svaret på spørsmål B/01 b) er «ja») regnes ikke for å ha arbeidskraft 
som er familiemedlemmer. Følgelig føres dataene om «ektefelle» (vanligvis L/02) og «andre 
familiemedlemmer» (vanligvis L/03 a) og L/03 b)) under L/04 når det gjelder gruppedriftsenheter.

 Dersom gårdbrukeren på en driftsenhet er en juridisk person, utfylles ikke rubrikkene «gårdbruker» 
(L/01), «ektefelle» (L/02) og «andre familiemedlemmer» (L/03 a) og L/03 b)). Driftslederen 
registreres under L/01 a) og regnes som arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer. Dersom 
driftslederens ektefelle eller hans/hennes familiemedlemmer arbeider fast på driftsenheten, registreres 
de under L/04 og, dersom de arbeider midlertidig, under L/05 og 06.

 I medlemsstater der det er valgfritt å svare på spørsmål B/01 b), skal det ikke samles inn 
opplysninger om deleiere i gruppedriftsenheter. I disse medlemsstatene samles det inn opplysninger 
om gårdbrukeren bare for én person (se B/01 a)). Opplysninger om «ektefelle» (L/02) og «andre 
familiemedlemmer» (L/03 a) og L/03 b)) føres opp bare for denne personens ektefelle og 
familiemedlemmer. Opplysningene om alle andre personer som arbeider fast på driftsenheten, 
registreres under L/04, og opplysninger om personer som arbeider midlertidig, under L/05 og 06.

L/01-L/06  Arbeidskraft i driftsenheten

I.  Alle personer over skolepliktig alder som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsesdagen 
har utført landbruksarbeid for driftsenheten som undersøkes.

 Følgende skal tas med:

 – eneansvarlige gårdbrukere (herunder gårdbrukere som ikke utfører arbeid på driftsenheten) og 
deleiere i gruppedriftsenheter (unntatt deleiere som ikke utfører arbeid på driftsenheten) samt 
driftsledere (L/01 og L/01 a)),

 – den eneansvarlige gårdbrukerens familiemedlemmer (L/02 og L/03),

 – arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer (L/04-L/06).

II.  Undersøkelsesperioden kan være under tolv måneder dersom opplysningene som gis, svarer til tolv 
måneder.

 Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal regnes som 
arbeidskraft i driftsenheten.

 Skolepliktig alder i de enkelte medlemsstatene varer til:

Belgia 18 år

Danmark 16 år

Tyskland 15 eller 16 år

Hellas 15 år

Spania 16 år

Frankrike 16 år

Irland 15 år

Italia 16 år

Luxembourg 15 år

Nederland 16 år

Østerrike 15 år

Portugal 15 år

Finland 16 år

Sverige 16 år

Det forente kongerike 16 år

 Belgia, Tyskland og Nederland har en ordning med skoleplikt på heltid opp til en viss alder og 
skoleplikt på deltid (vanligvis i form av læretid) i ytterligere to eller tre år. Tyskland har ulike regler 
i de ulike delstatene.

 Merknad: Disse aldersklassene må ikke tolkes for strengt, ettersom det i flere medlemsstater 
ikke finnes noen fastsatt alder for skolepliktens opphør, men det i stedet er fastsatt hvor mange års 
skolegang en person skal ha hatt. En person som påbegynte sin skolegang ved en uvanlig alder, vil 
følgelig avslutte skolegangen ved en uvanlig alder.

 Selv om skoleplikten i Portugal opphører ved 15 års alder, skal unge som arbeider i landbrukssektoren, 
registreres fra en alder på tolv år.
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L/01-L/06  Landbruksarbeid

I.  Alt arbeid som utføres på den undersøkte driftsenheten, og som bidrar til produksjon av varene 
oppført i vedlegg II, samt til vedlikehold av kapasiteten for slik produksjon eller til virksomhet som 
er direkte avledet fra slik produksjonsvirksomhet.

II.  Med «arbeid som bidrar til produksjonen» menes bl.a. følgende oppgaver:

 – arbeid med organisasjon og ledelse (innkjøp og salg, regnskap osv.),

 – arbeid på markene (pløying, høyslått, høsting osv.),

 – arbeid i forbindelse med husdyrhold (tillaging av fôr, fôring, melking, dyrepass osv.),

 – arbeid med lagring, bearbeiding og forberedelse til markedsføring av landbruksråvarer i 
driftsenheten (ensilering, emballering osv.),

 – vedlikehold (av bygninger, maskiner, anlegg osv.),

 – eget transportarbeid, forutsatt at dette arbeidet utføres av driftsenhetens arbeidskraft,

 – all binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut. Dette omfatter 
virksomhet som har nær tilknytning til landbruksproduksjon, og som ikke kan skilles fra 
hovedvirksomheten innenfor landbruket (for eksempel kjerning av smør).

 Følgende skal ikke tas med: arbeidskraft som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller 
som en del av en avtale om gjensidig hjelp (for eksempel arbeidskraft i en maskinforretning eller på 
et kooperativ).

 Følgende regnes heller ikke som «landbruksarbeid på driftsenheten»:

 – arbeid for den private husholdningen til gårdbrukeren/deleierne eller driftslederen/driftslederne 
og deres familier,

 – arbeid med skogbruk, jakt, fiske eller fiskeoppdrett (enten det utføres på driftsenheten eller 
ikke). Arbeid i begrenset omfang utført av landbruksarbeidskraft skal imidlertid tas med dersom 
det ikke er mulig å måle dette separat,

 – binæring som ikke er landbruksvirksomhet, og som ikke kan skilles ut (eventuell bearbeiding 
av landbruksvarer på driftsenheten),

 – enhver virksomhet som ikke er landbruksvirksomhet,

 – ethvert annet inntektsgivende arbeid (se L/07-L/09 «Annet inntektsgivende arbeid» og avsnitt 
M/01) som utføres av gårdbrukeren og/eller arbeidskraften.

L/01-L/06  Arbeidstid brukt på driftsenheten

I.  Hvor mye arbeidstid som faktisk er brukt på landbruksarbeid, unntatt tiden som er brukt på arbeid i 
gårdbrukerens eller driftslederens husholdning.

II.  Med «heltidsarbeid» menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene om 
arbeidsavtaler. Dersom antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1 800 timer i året 
(225 arbeidsdager à åtte timer).

L/01 a)-L/03  Er arbeidet lønnet eller ikke?

I.  Mottar driftslederen, ektefellen eller andre familiemedlemmer som utfører landbruksarbeid for 
driftsenheten, lønn?
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II.  Godtgjørelse som ytes på annen måte enn i form av lønn, skal ikke tas med.

 Driftsledere som ikke også er eneansvarlige gårdbrukere på eller deleiere i en gruppedriftsenhet, antas 
å motta en form for lønn, mens andre driftsledere ikke antas å motta lønn ettersom de er gårdbrukere/
deleiere.

L/01 og L/01 a) Gårdbruker og driftsleder er definert under B/01 og B/02

II.  Alle nødvendige opplysninger samles inn for alle fysiske personer som fungerer som gårdbrukere 
eller driftsledere på driftsenheten, uansett hvor mange de er. Det samles bare inn data om fysiske 
personer. Dette innebærer at dersom gårdbrukeren er en juridisk person, samles det bare inn data om 
driftslederen eller driftslederne.

 For medlemsstater der det er valgfritt å registrere B/01 b), se under L «Arbeidskraft».

L/02  Gårdbrukerens ektefelle

II.  Data samles bare inn for eneansvarlige gårdbrukeres ektefeller som utfører landbruksarbeid på den 
undersøkte driftsenheten (se ovenfor). Dersom ektefellen er deleier i en gruppedriftsenhet, oppføres 
han/hun under L/01, og dersom han/hun er driftsleder på driftsenheten, oppføres han/hun under 
L/01 a).

L/03  Andre medlemmer av gårdbrukerens familie

I.  Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, unntatt ektefellen, som utfører 
landbruksarbeid på driftsenheten, men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten.

II.  Som «medlemmer av gårdbrukerens familie» regnes vanligvis ektefellen, slektninger i rett opp- 
og nedadstigende linje (herunder inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes 
ektefelles søsken (se B/01 e)). Det har ingen betydning om disse personene mottar lønn eller ikke, 
eller om de arbeider fast eller ikke.

 Dersom et medlem av gårdbrukerens familie er deleier i en gruppedriftsenhet eller driftsleder, 
registreres han eller hun under L/01 eller L/01 a).

L/04-L/06  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Alle personer som lønnes for landbruksarbeid som de utfører for driftsenheten, unntatt gårdbrukeren 
og medlemmer av gårdbrukerens familie.

II.  Ektefeller og andre familiemedlemmer til deleiere i en gruppedriftsenhet, som utfører landbruksarbeid 
på driftsenheten, skal tas med her. De betraktes som arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, 
uansett om de mottar lønn eller ikke.

L/04  Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Fast arbeidskraft: 

 Personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsesdagen har utført landbruksarbeid 
hver uke på den undersøkte driftsenheten, uansett ukentlig arbeidstid.

 Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv månedene, ikke 
har arbeidet hver uke i dette tidsrommet, av følgende grunner:

 1. spesielle produksjonsforhold på driftsenheten,

 2. fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall,

 3. begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten,

 4. full arbeidsstans i driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann osv.).
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II.  Nr. 1 omfatter for eksempel driftsenheter som produserer oliven og vin, enheter som spesialiserer seg 
på oppfôring av dyr på beite eller produksjon av frukt eller grønnsaker på friland, der det bare er bruk 
for arbeidskraften i et begrenset antall måneder i året.

 Nr. 3 omfatter arbeidskraft som har byttet arbeidssted i løpet av de tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen.

 Sesongarbeidskraft som arbeider i kortere tidsrom, for eksempel arbeidskraft som bare er ansatt som 
frukt- eller grønnsakhøstere, skal ikke tas med her, men hører inn under L/05 og L/06, sammen med 
antall arbeidsdager.

L/05 og L/06  Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Som «midlertidig arbeidskraft» regnes personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for 
undersøkelsesdagen ikke har arbeidet på driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er angitt 
under L/04.

L/05 og L/06  Antallet arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer

I.  Med arbeidsdag menes en dag av en slik lengde at arbeidstakeren mottar lønn for en hel dags arbeid 
som vanligvis utføres av heltidsarbeidende arbeidskraft. Fridager og fravær pga. sykdom skal ikke tas 
med.

II.  Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende arbeidstakere. 
Arbeidstiden for midlertidig arbeidskraft omregnes til hele arbeidsdager, selv om det angis i 
arbeidsavtalene at arbeidsdagene er lengre eller kortere enn for fast arbeidskraft.

L/07-L/09  Annet inntektsgivende arbeid

I.  All virksomhet, unntatt virksomhet i forbindelse med landbruksarbeidet definert under L, som utføres 
mot et vederlag (godtgjøring, lønn, honorar eller annen inntekt i samsvar med den tjenesten som er 
ytt, herunder naturalytelser).

II.  Dette omfatter inntektsgivende arbeid som ikke er landbruksarbeid, og som er utført på selve 
driftsenheten (campingplass, innkvartering av turister osv.) eller på en annen driftsenhet i landbruket, 
samt arbeid utført i et foretak som ikke er et landbruksforetak. Landbruksarbeid som utføres på en 
annen driftsenhet i landbruket, skal tas med.

 Binæring som ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, og som ikke kan skilles ut, skal ikke tas 
med.

 Under L/07 samles det inn data om deleiere i en gruppedriftsenhet bare dersom deleierne arbeider på 
driftsenheten.

 Under L/08 og L/09 samles det inn data om driftsenheter bare dersom gårdbrukeren er eneansvarlig.

 Hovednæring

I.  Den virksomhet den opplysningspliktige oppgir som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mer tid på enn på landbruksarbeidet på den 
undersøkte driftsenheten.

 Binæring

I.  All annen næringsvirksomhet utført av en opplysningspliktig som oppgir arbeidet på driftsenheten 
som sin hovednæring.

II.  Vanligvis er dette en næringsvirksomhet det brukes mindre tid på enn på landbruksarbeidet på den 
undersøkte driftsenheten.
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L/10  Samlet antall arbeidsdagsekvivalenter med landbruksarbeid som ikke er angitt under L/01-
L/06, og som er utført på driftsenheten av personer som ikke er ansatt direkte ved driftsenheten 
(for eksempel lønnstakere i foretak som utfører leiearbeid)

I.  Alle former for landbruksarbeid på driftsenheten (se merknader under L/01-L/06 «Landbruksarbeid») 
utført av personer som ikke er ansatt ved driftsenheten, men som arbeider for egen regning, eller 
som er ansatt av tredjemann, for eksempel foretak som utfører leiearbeid, eller kooperativer. Antall 
arbeidstimer må omregnes til et tilsvarende antall hele arbeidsdager eller arbeidsuker.

II.  Personer som arbeider på den undersøkte driftsenheten på vegne av en annen person eller et annet 
foretak, skal tas med. Arbeid utført av firmaer som fører landbruksregnskaper, og arbeid i forbindelse 
med gjensidig hjelp, skal ikke tas med.

M.  UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE

 Det samles inn opplysninger uansett om gårdbrukeren og/eller gårdbrukerens ektefelle eller familie 
eller én eller flere deleiere i én gruppedriftsenhet utfører inntektsgivende arbeid som ikke omfatter 
landbruksarbeid som definert under L/01-L/06, men som har direkte tilknytning til driftsenheten og 
er av økonomisk betydning for den.

 Det kan utføres flere typer virksomhet på samme driftsenhet. Alle disse skal registreres.

 Inntektsgivende landbruksarbeid som ikke kan skilles ut, skal ikke tas med.

 Skogbruksvirksomhet skal heller ikke tas med.

M/01  Virksomhet som har direkte tilknytning til driftsenheten

I.  Virksomhet der enten driftsenhetens ressurser (areal, bygninger, maskiner osv.) eller produkter 
brukes.

II.  Dersom det bare brukes arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og ingen andre av driftsenhetens 
ressurser, regnes arbeidskraften for å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og virksomheten regnes 
følgelig ikke for å ha direkte tilknytning til driftsenheten.

 Virksomhet som ikke har noen direkte tilknytning til driftsenheten, for eksempel en butikk der det 
ikke selges noen egenproduserte varer, skal ikke tas med.

M/01 a)  Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid

I.  All virksomhet innenfor turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre grupper, 
sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre ressurser brukes.

M/01 b)  Håndverk

I.  Håndverksprodukter som enten framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/hennes 
familiemedlemmer, eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at de også utfører 
landbruksarbeid, uansett hvordan produktene selges.

M/01 c)  Bearbeiding av landbruksvarer

I.  All bearbeiding av en landbruksråvare til en bearbeidet, avledet vare på driftsenheten, uansett om 
råmaterialet er framstilt på driftsenheten eller kjøpt utenfra.

II.  Dette omfatter bl.a. bearbeiding av kjøtt, ysting, vinproduksjon osv.

 All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som 
en del av landbruket eller ikke (for eksempel anses vinproduksjon i noen regioner som en del av 
vindyrkingen, mens den i andre regioner regnes som en annen prosess).
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M/01 d)  Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk osv.)

I.  Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.).

II.  Ytterligere bearbeiding, for eksempel møbelproduksjon av tømmer, hører vanligvis inn under 
M/01 b).

M/01 e)  Akvakultur

I.  Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten.

M/01 f)  Produksjon av fornybar energi (vindenergi, halmfyring osv.)

I.  Produksjon av fornybar energi til salgsformål, for eksempel bruk av vindmøller eller biogass til 
produksjon av elektrisitet, salg av landbruksvarer, halm eller trevirke til energiproduserende anlegg 
osv.

II.  Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her.

M/01 g)  Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr)

I.  Leiearbeid der driftsenhetens utstyr vanligvis brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, 
for eksempel snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting innenfor 
landbruks- og miljøområdet osv.

M/01 h)  Annet

I.  Annet inntektsgivende arbeid som ikke ellers er nevnt, for eksempel pelsdyravl.

_________
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VEDLEGG II

A. LISTE OVER LANDBRUKSVARER(1)

01.1 Åkervekster og hagebruksprodukter

01.11 Korn og andre åkervekster

01.11 1 Korn

11 Durumhvete

11.1 Høsthvete

11.2 Vårhvete

12 Vanlig hvete

12.1 Høsthvete

12.2 Vårhvete

13 Mais

14 Uavskallet ris

15 Bygg

15.1 Høstbygg

15.2 Vårbygg

16 Rug og havre

16.1 Rug

16.11 Høstrug

16.12 Vårrug

16.2 Havre

17 Andre kornslag

17.1 Sorghum

17.2 Bokhvete

17.3 Hirse

17.4 Kanarifrø

17.5 Spelt

17.6 Vinterblandkorn

17.7 Rughvete

17.8 Andre

01.11 2 Andre åkervekster

21 Poteter

21.1 Tidligpoteter

21.2 Andre poteter

(1) Denne listen bygger på vedlegg 1 A i «Liste over virksomhet som er karakteristisk for jordbruks- og skogbrukssektoren» i Håndbok 
for regnskapssystemer innenfor jordbruk og skogbruk (rev. 1) (1977), engelsk utgave.
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22 Belgvekster

22.1 Tørkede erter og fôrerter

22.11 Tørkede erter unntatt fôrerter

22.12 Fôrerter

22.2 Kikerter

22.3 Hagebønner beregnet på konsum

22.4 Linser

22.5 Vikkebønner

22.6 Hestebønner

22.7 Andre tørkede belgfrukter

22.71 Vikker

22.72 Lupiner

22.73 Tørkede belgfrukter i.e.n. samt blandinger av tørkede grønnsaker og av korn og 
tørkede grønnsaker

23 Rot- og knollvekster som inneholder stivelse eller inulin

23.1 Manioka

23.2 Søtpoteter

23.3 Jordskokker

23.4 Saleprot

23.5 Andre rot- og knollvekster

01.11 3 Oljeholdige vekster

31 Soyabønner

32 Jordnøtter

33 Ikke-tropiske oljeholdige frø

33.1 Rybs- eller rapsfrø

33.2 Solsikkefrø

33.3 Sesamfrø

33.4 Sennepsfrø

33.5 Saflorfrø

34 Bomullsfrø

35 Tropiske oljeholdige frø og frukter

35.1 Kopra

35.2 Linfrø

35.3 Palmenøtter og palmekjerner

35.4 Ricinusfrø
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35.5 Andre tropiske oljeholdige frø og frukter

35.51 Valmuefrø

35.52 Smørtrefrø

35.53 Annet

01.11 4 Råtobakk

41 Tobakk, ikke strippet

42 Tobakk, delvis eller helt strippet

01.11 5 Sukkerplanter

51 Sukkerbeter

52 Sukkerrør

01.11 6 Fôrvekster

61 Halm og agner av korn, ubearbeidet(1)

62 Annet

62.1 Kålrot

62.2 Fôrbeter

62.3 Fôrvekster

62.4 Høy

62.5 Luserne (alfalfa)

62.6 Kløver

62.7 Esparsett

62.8 Fôrkål

62.9 Lupiner

62.10 Vikker og andre fôrvarer (herunder mais som høstes i umoden tilstand til fôr)

01.11 7 Tekstilplanter

71 Bomull, ikke kardet eller kjemmet

72 Jute og andre tekstilfibrer av bast

73 Lin, hamp og andre fibervekster

73.1 Lin, ubearbeidet eller røytet

73.2 Hamp, ubearbeidet eller røytet

73.3 Ubearbeidet kokos

73.4 Ubearbeidet manilla

73.5 Andre tekstilplanter

(1) Se del B.
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01.11 8 Rå naturgummi

81 Rå gummilateks

82 Naturgummi i andre former

01.11 9 Industriplanter

91 Aromatiske planter eller medisinplanter

91.1 Lakrisrot

91.2 Ginsengrot

91.3 Andre aromatiske planter eller medisinplanter

92 Frø av beter og fôrvekster

92.1 Sukkerbetefrø

92.2 Frø av fôrplanter, unntatt betefrø

92.21 Lusernefrø (alfalfafrø)

92.22 Kløverfrø

92.23 Svingelfrø

92.24 Engrappfrø

92.25 Raigressfrø

92.26 Timoteifrø

92.27 Andre frø

93 Industriplanter i.e.n.

93.1 Frisk humle

93.2 Andre industriplanter

01.12 Grønnsaker, hagebruksvekster og planteskoleplanter

01.12 1 Grønnsaker

11 Rotvekster

11.1 Løk

11.2 Sjalottløk

11.3 Hvitløk

11.4 Purre

11.5 Andre løkvekster

11.6 Gulrøtter

11.7 Matnepe

11.8 Rødbete
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11.9 Havrerot

11.10 Knollselleri

11.11 Hagereddiker

11.12 Andre lignende spiselige rotvekster

12 Fruktbærende grønnsaker

12.1 Tomater

12.2 Agurker og sylteagurker

12.3 Belgfrukter

12.31 Erter

12.32 Bønner

12.33 Andre belgfrukter

12.4 Meloner (herunder vannmeloner)

13 Andre friske grønnsaker

13.1 Kål, blomkål og andre lignende spiselige kålplanter

13.11 Blomkål og brokkoli

13.12 Rosenkål

13.13 Andre (kålrabi, hvitkål, rødkål, savoykål osv.)

13.2 Salat og sikori

13.21 Salat

13.211 Hodesalat

13.212 Annen salat

13.22 Sikori

13.221 Salatsikori

13.222 Annen sikori

13.3 Andre grønnsaker

13.31 Artisjokker

13.32 Asparges

13.33 Auberginer , gresskar og mandelgresskar

13.34 Selleri, unntatt knollselleri

13.35 Sopp og trøfler

13.351 Sopp

13.352 Trøfler

13.36 Paprika (av slekten Capsicum eller Pimenta)

13.37 Spinat, nyzealandsk spinat og hagemelde

13.38 Annet (persille, karse, rabarbra, vanlig vårsalat, bladbete, kardon osv.)



8.6.2006 Nr. 30/399EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

01.12 2 Planteskoleplanter, prydplanter og blomster

21 Planteskoleplanter, grønne eller blomstrende planter

21.1 Løker, stengelknoller, rotknoller, rotstokker og jordstengler, enten i dvale, i vekst eller i 
blomst

21.2 Andre levende planter (herunder røtter), stiklinger og podekvister

21.21 Stiklinger uten rot samt podekvister

21.22 Trær og busker

21.23 Rododendroner og asaleaer

21.24 Roser

21.25 Annet

22 Avskårne blomster

23 Frø til blomster eller frukter

24 Spirer og frø til hagebruk

01.13 Druer, frukt og nøtter, krydderplanter og planter til framstilling av drikker

01.13 1 Druer

11 Borddruer

11.1 Friske druer

11.2 Rosiner

12 Vindruer

01.13 2 Frukt og nøtter

21 Diverse tropiske frukter

21.1 Kokosnøtter

21.2 Paranøtter

21.3 Kasjunøtter

21.4 Bananer

21.5 Dadler

21.6 Fikener

21.7 Ananas

21.8 Avokado

21.9 Guava, mango og mangostan

21.10 Andre tropiske frukter
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22 Sitrusfrukter

22.1 Appelsiner

22.2 Mandariner (herunder tangeriner og satsumaer), klementiner, wilking

22.3 Sitroner og limetter

22.4 Grapefrukt

22.5 Andre sitrusfrukter

23 Diverse frukter fra tempererte klimasoner

23.1 Papaya

23.2 Epler

23.3 Pærer

23.4 Kveder

23.5 Aprikoser

23.6 Kirsebær

23.7 Ferskener (herunder nektariner)

23.8 Plommer

23.9 Slåpetorn

23.10 Annen frisk frukt

23.101 Jordbær

23.102 Bringebær, bjørnebær og loganbær

23.103 Solbær, hvitrips, rødrips og stikkelsbær

23.104 Tranebær, blåbær og andre frukter av slekten Vaccinium

23.105 Annet

23.11 Johannesbrød, herunder johannesbrødkjerner

24 Nøtter og oliven

24.1 Oliven

24.2 Mandler

24.3 Hasselnøtter

24.4 Valnøtter

24.5 Kastanjer

24.6 Pistasienøtter

24.7 Annet

01.13 3 Ubrent kaffe, te og kakao

31 Kaffe (ubrent, ikke koffeinfri)
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32 Te (grønn og svart)

33 Maté

34 Kakaobønner

01.13 4 Krydder

41 Pepper, vanilje, kanel, kryddernellik, muskatnøtt

42 Frø av anis, stjerneanis, fennikel, koriander, karve (spisskarve) samt einebær

43 Ingefær, safran, timian, laurbærblader

44 Annet

01.13 5 Vin fra egenproduserte druer(1)

51 Druemost

52.1 Kvalitetsvin

52.2 Bordvin

52.3 Annet

01.13 6 Olivenolje fra egenproduserte oliven(1)

61 Jomfruolje

62 Uraffinert olivenolje

01.2 Dyr, melk, sæd

01.21 Storfe, driftsenhet med melkekyr

01.21 1 Storfe

11 Voksne dyr av storfe

11.1 Renrasede avlsdyr

11.2 Annet

12 Kalver

01.21 2 Rå kumelk

01.21 3 Storfesæd

01.22 Sauer, geiter og dyr av hestefamilien

01.22 1 Sauer, geiter og dyr av hestefamilien

12 Sauer

(1) Se del B.
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13 Geiter

14 Hester, esler, muldyr og mulesler

14.1 Hester

14.11 Renrasede avlsdyr

14.12 Annet

14.2 Esler, muldyr og mulesler

01.22 2 Rå saue- eller geitemelk

21 Sauemelk

22 Geitemelk

01.22 3 Ull og dyrehår

31 Uvasket ull (klipt ull)

32 Diverse typer dyrehår (hestehår, avfall, fine eller grove hår)

01.23 Svin

01.23 1 Svin

11 Renrasede avlsdyr

12 Andre dyr

12.1 Andre dyr under 50 kg

12.2 Andre dyr på 50 kg eller over

01.24 Fjørfe og egg

01.24 1 Fjørfe

11 Fjørfe av arten Gallus domesticus, ender, gjess, kalkuner og perlehøns

12 Andre

01.24 2 Egg

01.25 Andre dyr

01.25 1 Andre levende dyr

01.25 2 Diverse produkter av animalsk opprinnelse

21 Naturlig honning

22 Frosk og snegler (unntatt sjøsnegler)(1)

23 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse(1)

24 Silkeormkokonger(1)

25 Diverse sekreter fra dyr(1)

(1) Se del B.
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01.25 3 Huder, skinn og pels(1)

31 Huder, skinn og pels fra oppdrettsdyr eller innfangede dyr (mink, bevere, bisamrotter, rever osv.)

32 Huder, skinn og pels fra kaniner og lam

33 Huder, skinn og pels fra andre dyr

01.4 Tjenesteyting innenfor landbruk og dyreoppdrett, unntatt veterinærtjenester(1)

Bare leiearbeid innenfor landbruk, dvs. arbeid som vanligvis utføres av landbruksforetakene selv. Dette 
omfatter pløying, skjæring, tresking, tørking av tobakk, klipping av sauer, dyrepass og nyplanting, enten 
utført av leiearbeidere eller av gårdbrukerne selv.

01.5 Jakt, innfanging og viltstell, herunder tilknyttede tjenester(1)

02.01 41 Dekorasjoner av vegetabilsk opprinnelse(1)

02.01 42 Diverse råmaterialer av vegetabilsk opprinnelse (som hovedsakelig brukes til fletting)

42.1 Bambus

42.2 Spanskrør

42.3 Annet (rør, siv, vier, raffiabast, kapok, vegetabilsk krøllhår, vanlig hirse osv.)

B. LISTE OVER UTELATTE PRODUKTER

Med henblikk på definisjonen av undersøkelsesgrunnlaget er følgende produkter utelatt i foregående 
standardliste over landbruksvarer:

01.11 61 Halm og agner av korn, ubearbeidet(2)

01.13 5 Vin fra egenproduserte druer(3)

51 Druemost

52.1 Kvalitetsvin

52.2 Bordvin

52.3 Annet

01.13 6 Olivenolje fra egenproduserte oliven(3)

61 Jomfruolje

62 Uraffinert olivenolje

01.25 2 Diverse produkter av animalsk opprinnelse

22 Frosk og snegler (unntatt sjøsnegler)

(1) Se del B.
(2) Ettersom hovedproduktet er tatt med.
(3) Ettersom første stadium i produksjonen er tatt med.
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23 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse

24 Silkeormkokonger

25 Diverse sekreter fra dyr

01.25 3 Huder, skinn og pels

31 Huder, skinn og pels fra oppdrettsdyr eller innfangede dyr (mink, bevere, bisamrotter, rever osv.)

32 Huder, skinn og pels fra kaniner og lam(1)

33 Huder, skinn og pels fra andre dyr

01.4 Tjenesteyting innenfor landbruk og dyreoppdrett, unntatt veterinærtjenester

01.5 Jakt, innfanging og viltstell, herunder tilknyttede tjenester

Alle viltvoksende planter(2)

(1) Ettersom hovedproduktet er tatt med.
(2) Ettersom de vanligvis ikke sankes eller høstes på driftsenheten, ikke vokser på landbruksarealet og ikke kan beregnes statistisk.
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VEDLEGG III

LISTE OVER TILLATTE UNNTAK FRA LISTEN OVER DEFINISJONER

a)  Danmark

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

b)  Forbundsrepublikken Tyskland

G/06 Juletrær og poppelbeplantning utenfor skog er tatt med under rubrikken «Andre permanente vekster» (G/06) 
og regnes derfor som landbruksareal i drift.

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under «Verpehøner» (J/15).

L/03 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

c)  Spania

J/14 Rubrikken «Broilere» omfatter avlshaner for verpehøner, som ikke hører inn under «Verpehøner» (J/15).

J/16 «Annet fjørfe» omfatter rapphøns, vaktler, duer og fasaner oppdrettet i fangenskap.

d)  Frankrike

B/02 Alle deleiere i en gruppedriftsenhet regnes ikke som driftsledere. Bare én av deleierne registreres som 
driftsleder.

J/14 Avlshaner for broilere skal tas med her.

e)  Irland

J/09 a) Søyer tatt ut av produksjon skal ikke tas med.

f)  Nederland

D/13 Rubrikken «Industriplanter» omfatter frø fra tekstilplanter, humle og tobakk.

E Rubrikken «Kjøkkenhager» hører inn under «Andre arealer» (H).

J/15 Avlshaner for verpehøner er ikke tatt med under overskriften «Verpehøner».

L/03 Barn av gårdbrukeren som arbeider på driftsenheten, regnes alltid som arbeidskraft som er familiemedlemmer. 
Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

g)  Østerrike

L/03 Andre medlemmer av gårdbrukerens familie som arbeider, men ikke bor, på driftsenheten, tas med under 
«Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer» (L/04-L/06).

h)  Finland

H/02 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.

i)  Sverige

H/02 Uproduktiv skogmark samt arealer som er dekket med krattskog, skal ikke tas med.
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VEDLEGG IV

Liste over de regioner og områder som skal brukes i undersøkelsene om strukturen til driftsenheter i 
landbruket

NUTS-koden bygger på NUTS-nomenklaturen fra 1998.

BELGIQUE/BELGIË

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Vlaams Gewest en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/Région 
Bruxelles-capitale

BE2 + BE1 Antwerpen BE21

Limburg (B) BE22

Oost-Vlaanderen BE23

Vlaams Brabant en Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest/Région 
Bruxelles-capitale

BE24 + BE1

West-Vlaanderen BE25

Région Wallonne BE3 Brabant Wallon BE31

Hainaut BE32

Liège BE33

Luxembourg (B) BE34

Namur BE35

DANMARK

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Danmark DK København, Frederiksborg, 
Roskilde

DK001 + DK002 + 
DK003 + DK004

Vestsjællands amt DK005

Storstrøms amt DK006

Bornholms amt DK007

Fyns amt DK008

Sønderjyllands amt DK009

Ribe amt DK00A

Vejle amt DK00B

Ringkøbing amt DK00C

Århus amt DK00D

Viborg amt DK00E

Nordjyllands amt DK00F

DEUTSCHLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Baden-Württemberg DE1 Stuttgart DE11

Karlsruhe DE12

Freiburg DE13

Tübingen DE14

Bayern DE2 Oberbayern DE21

Niederbayern DE22

Oberpfalz DE23

Oberfranken DE24

Mittelfranken DE25

Unterfranken DE26

Schwaben DE27

Hamburg, Bremen, Berlin DE3 + DE5 + DE6 Hamburg, Bremen, Berlin DE3 + DE5 + DE6

Brandenburg DE4 Brandenburg DE4
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Hessen DE7 Darmstadt DE71

Gießen DE72

Kassel DE73

Mecklenburg-Vorpommern DE8 Mecklenburg-Vorpommern DE8

Niedersachsen DE9 Braunschweig DE91

Hannover DE92

Lüneburg DE93

Weser-Ems DE94

Nordrhein-Westfalen DEA Düsseldorf DEA1

Köln DEA2

Münster DEA3

Detmold DEA4

Arnsberg DEA5

Rheinland-Pfalz DEB Koblenz DEB1

Trier DEB2

Rheinhessen-Pfalz DEB3

Saarland DEC Saarland DEC

Sachsen DED Chemnitz DED1

Dresden DED2

Leipzig DED3

Sachsen-Anhalt DEE Dessau DEE1

Halle DEE2

Magdeburg DEE3

Schleswig-Holstein DEF Schleswig-Holstein DEF

Thüringen DEG Thüringen DEG

ELLADA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Anatoliki Makedonia, Thraki GR11 Evros GR111

Xanthi GR112

Rodopi GR113

Drama GR114

Kavala GR115

Kentriki Makedonia GR12 Imathia GR121

Thessaloniki GR122

Kilkis GR123

Pella GR124

Pieria GR125

Serres GR126

Chalkidiki GR127

Dytiki Makedonia GR13 Grevena GR131

Kastoria GR132

Kozani GR133

Florina GR134

Thessalia GR14 Karditsa GR141

Larissa GR142

Magnisia GR143

Trikala GR144

Ipeiros GR21 Arta GR211

Thesprotia GR212

Ioannina GR213

Preveza GR214
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Ionia Nissia GR22 Zakynthos GR221

Kerkyra GR222

Kefallinia GR223

Lefkada GR224

Dytiki Ellada GR23 Aitoloakarnania GR231

Achaïa GR232

Ileia GR233

Sterea Ellada GR24 Voiotia GR241

Evvoia GR242

Evrytania GR243

Fthiotida GR244

Fokida GR245

Peloponnissos GR25 Argolida GR251

Arkadia GR252

Korinthia GR253

Lakonia GR254

Messinia GR255

Attiki GR3 Attiki GR3

Voreio Aigaio GR41 Lesvos GR411

Samos GR412

Chios GR413

Notio Aigaio GR42 Dodekanisos GR421

Kyklades GR422

Kriti GR43 Irakleio GR431

Lasithi GR432

Rethymno GR433

Chania GR434

ESPAÑA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Galicia ES11 La Coruña ES111

Lugo ES112

Ourense ES113

Pontevedra ES114

Principado de Asturias ES12 Asturias ES12

Cantabria ES13 Cantabria ES13

País Vasco ES21 Álava ES211

Guipúzcoa ES212

Vizcaya ES213

Comunidad Foral de Navarra ES22 Navarra ES22

La Rioja ES23 La Rioja ES23

Aragón ES24 Huesca ES241

Teruel ES242

Zaragoza ES243
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Comunidad de Madrid ES3 Madrid ES3

Castilla y León ES41 Ávila ES411

Burgos ES412

León ES413

Palencia ES414

Salamanca ES415

Segovia ES416

Soria ES417

Valladolid ES418

Zamora ES419

Castilla-La Mancha ES42 Albacete ES421

Ciudad Real ES422

Cuenca ES423

Guadalajara ES424

Toledo ES425

Extremadura ES43 Badajoz ES431

Cáceres ES432

Cataluña ES51 Barcelona ES511

Girona ES512

Lleida ES513

Tarragona ES514

Comunidad Valenciana ES52 Alicante ES521

Castellón de la Plana ES522

Valencia ES523

Islas Baleares ES53 Islas Baleares ES53

Andalucía ES61 Almería ES611

Cádiz (incluido Ceuta) ES612 + ES631

Córdoba ES613

Granada ES614

Huelva ES615

Jaén ES616

Málaga (incluido Melilla) ES617 + ES632

Sevilla ES618

Región de Murcia ES62 Murcia ES62

Canarias ES7 Las Palmas ES701

Santa Cruz de Tenerife ES702

FRANCE

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Île-de-France FR1 Paris FR101

Seine-et-Marne FR102

Yvelines FR103

Essonne FR104

Hauts-de-Seine FR105

Seine-Saint-Denis FR106

Val-de-Marne FR107

Val-d’Oise FR108

Champagne-Ardenne FR21 Ardennes FR211

Aube FR212

Marne FR213

Haute-Marne FR214

Picardie FR22 Aisne FR221

Oise FR222

Somme FR223
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Haute-Normandie FR23 Eure FR231

Seine-Maritime FR232

Centre FR24 Cher FR241

Eure-et-Loir FR242

Indre FR243

Indre-et-Loire FR244

Loir-et-Cher FR245

Loiret FR246

Basse-Normandie FR25 Calvados FR251

Manche FR252

Orne FR253

Bourgogne FR26 Côte-d’Or FR261

Nièvre FR262

Saône-et-Loire FR263

Yonne FR264

Nord-Pas-de-Calais FR3 Nord FR301

Pas-de-Calais FR302

Lorraine FR41 Meurthe-et-Moselle FR411

Meuse FR412

Moselle FR413

Vosges FR414

Alsace FR42 Bas-Rhin FR421

Haut-Rhin FR422

Franche-Comté FR43 Doubs FR431

Jura FR432

Haute-Saône FR433

Territoire de Belfort FR434

Pays-de-la-Loire FR51 Loire-Atlantique FR511

Maine-et-Loire FR512

Mayenne FR513

Sarthe FR514

Vendée FR515

Bretagne FR52 Côte-d’Armor FR521

Finistère FR522

Ille-et-Vilaine FR523

Morbihan FR524

Poitou-Charentes FR53 Charente FR531

Charente-Maritime FR532

Deux-Sèvres FR533

Vienne FR534

Aquitaine FR61 Dordogne FR611

Gironde FR612

Landes FR613

Lot-et-Garonne FR614

Pyrénées-Atlantiques FR615

Midi-Pyrénées FR62 Ariège FR621

Aveyron FR622

Haute-Garonne FR623

Gers FR624

Lot FR625

Hautes-Pyrénées FR626

Tarn FR627

Tarn-et-Garonne FR628
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Limousin FR63 Corrèze FR631

Creuse FR632

Haute-Vienne FR633

Rhône-Alpes FR71 Ain FR711

Ardèche FR712

Drôme FR713

Isère FR714

Loire FR715

Rhône FR716

Savoie FR717

Haute-Savoie FR718

Auvergne FR72 Allier FR721

Cantal FR722

Haute-Loire FR723

Puy-de-Dôme FR724

Languedoc-Roussillon FR81 Aude FR811

Gard FR812

Hérault FR813

Lozère FR814

Pyrénées-Orientales FR815

Provence-Alpes-Côte d’Azur FR82 Alpes-de-Haute-Provence FR821

Hautes-Alpes FR822

Alpes-Maritimes FR823

Bouches-du-Rhône FR824

Var FR825

Vaucluse FR826

Corse FR83 Corse-du-Sud FR831

Haute-Corse FR832

IRELAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Border, midland and western IE01 Cavan IE01101

Donegal IE01102

Leitrim IE01103

Louth IE01104

Monaghan IE01105

Sligo IE01106

Laoighis IE01201

Longford IE01202

Offaly IE01203

Westmeath IE01204

Galway County Borough and 
Galway

IE01301 + IE01302

Mayo IE01303

Roscommon IE01304
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Southern and eastern IE02 Dublin IE021

Kildare IE02201

Meath IE02202

Wicklow IE02203

Clare IE02301

Limerick County Borough and 
Limerick

IE02302 + IE02303

Tipperary North Riding IE02304

Carlow IE02401

Kilkenny IE02402

Tipperary South Riding IE02403

Waterford County Borough and 
Waterford

IE02404 + IE02405

Wexford IE02406

Cork County Borough and Cork IE02501 + IE02502

Kerry IE02503

ITALIA

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Piemonte IT11 Torino IT111

Vercelli IT112 + IT113

Novara IT114 + IT115

Cuneo IT116

Asti IT117

Alessandria IT118

Valle d’Aosta IT12 Aosta IT12

Liguria IT13 Imperia IT131

Savona IT132

Genova IT133

La Spezia IT134

Lombardia IT2 Varese IT201

Como IT202 + IT203

Sondrio IT204

Milano IT205 + IT209

Bergamo IT206

Brescia IT207

Pavia IT208

Cremona IT20A

Mantova IT20B

Bolzano-Bozen IT311 Bolzano-Bozen IT311

Trento IT312 Trento IT312

Veneto IT32 Verona IT321

Vicenza IT322

Belluno IT323

Treviso IT324

Venezia IT325

Padova IT326

Rovigo IT327

Friuli-Venezia Giulia IT33 Pordenone IT331

Udine IT332

Gorizia IT333

Trieste IT334



8.6.2006 Nr. 30/413EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Emilia Romagna IT4 Piacenza IT401

Parma IT402

Reggio nell’Emilia IT403

Modena IT404

Bologna IT405

Ferrara IT406

Ravenna IT407

Forlì IT408 + IT409

Toscana IT51 Massa-Carrara IT511

Lucca IT512

Pistoia IT513

Firenze IT514 + IT515

Livorno IT516

Pisa IT517

Arezzo IT518

Siena IT519

Grosseto IT51A

Umbria IT52 Perugia IT521

Terni IT522

Marche IT53 Pesaro e Urbino IT531

Ancona IT532

Macerata IT533

Ascoli Piceno IT534

Lazio IT6 Viterbo IT601

Rieti IT602

Roma IT603

Latina IT604

Frosinone IT605

Abruzzi IT71 L’Aquila IT711

Teramo IT712

Pescara IT713

Chieti IT714

Molise IT72 Isernia IT721

Campobasso IT722

Campania IT8 Caserta IT801

Benevento IT802

Napoli IT803

Avellino IT804

Salerno IT805

Puglia IT91 Foggia IT911

Bari IT912

Taranto IT913

Brindisi IT914

Lecce IT915

Basilicata IT92 Potenza IT921

Matera IT922

Calabria IT93 Cosenza IT931

Catanzaro IT932 + IT933 + 
IT934

Reggio di Calabria IT935
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Sicilia ITA Trapani ITA01

Palermo ITA02

Messina ITA03

Agrigento ITA04

Caltanissetta ITA05

Enna ITA06

Catania ITA07

Ragusa ITA08

Siracusa ITA09

Sardegna ITB Sassari ITB01

Nuoro ITB02

Oristano ITB03

Cagliari ITB04

LUXEMBOURG

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Luxembourg LU Luxembourg LU

NEDERLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Noord-Nederland NL1 Groningen NL11

Friesland NL12

Drenthe NL13

Oost-Nederland NL2 Overijssel NL21

Gelderland NL22

Flevoland NL23

West-Nederland NL3 Utrecht NL31

Noord-Holland NL32

Zuid-Holland NL33

Zeeland NL34

Zuid-Nederland NL4 Noord-Brabant NL41

Limburg NL42

ÖSTERREICH

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Ostösterreich AT1 Burgenland AT11

Niederösterreich AT12

Wien AT13

Südösterreich AT2 Kärnten AT21

Steiermark AT22

Westösterreich AT3 Oberösterreich AT31

Salzburg AT32

Tirol AT33

Vorarlberg AT34
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PORTUGAL

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Norte PT11 Minho-Lima PT111

Cávado PT112

Ave PT113

Grande Porto PT114

Tâmega PT115

Entre Douro e Vouga PT116

Douro PT117

Alto Trás-os-Montes PT118

Centro PT12 Baixo Vouga PT121

Baixo Mondego PT122

Pinhal Litoral PT123

Pinhal Interior Norte PT124

Dão-Lafões PT125

Pinhal Interior Sul PT126

Serra da Estrela PT127

Beira Interior Norte PT128

Beira Interior Sul PT129

Cova da Beira PT12A

Lisboa e Vale do Tejo PT13 Oeste PT131

Grande Lisboa PT132

Península de Setúbal PT133

Médio Tejo PT134

Lezíria do Tejo PT135

Alentejo PT14 Alentejo Litoral PT141

Alto Alentejo PT142

Alentejo Central PT143

Baixo Alentejo PT144

Algarve PT15 Algarve PT15

Açores PT2 Açores PT2

Madeira PT3 Madeira PT3

SUOMI/FINLAND

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Uusimaa — Etelä-Suomi FI16 + FI17 + FI2 Uusimaa + Itä-Uusimaa FI161 + FI162

Varsinais-Suomi FI171

Satakunta FI172

Häme FI173

Pirkanmaa FI174

Päijät-Häme FI175

Kymenlaakso FI176

Etelä-Karjala FI177

Åland FI2

Itä-Suomi FI13 Etelä-Savo FI131

Pohjois-Savo FI132

Pohjois-Karjala FI133

Kainuu FI134

Väli-Suomi FI14 Keski-Suomi FI141

Etelä-Pohjanmaa FI142

Vaasan rannikkoseutu FI143

Keski-Pohjanmaa FI144

Pohjois-Suomi FI15 Pohjois-Pohjanmaa FI151

Lappi FI152
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SVERIGE

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

Stockholm SE01 Stockholms län SE011

Östra Mellansverige SE02 Uppsala län SE021

Södermanlands län SE022

Östergötlands län SE023

Örebro län SE024

Västmanlands län SE025

Småland med öarna SE09 Jönköpings län SE091

Kronobergs län SE092

Kalmar län SE093

Gotlands län SE094

Sydsverige SE04 Blekinge län SE041

Skåne län SE044

Västsverige SE0A Hallands län SE0A1

Västra Götalands län SE0A2

Norra Mellansverige SE06 Värmlands län SE061

Dalarnas län SE062

Gävleborgs län SE063

Mellersta Norrland SE07 Västernorrlands län SE071

Jämtlands län SE072

Övre Norrland SE08 Västerbottens län SE081

Norrbottens län SE082

UNITED KINGDOM

Region NUTS-koder Område NUTS-koder

North-east UKC Tees-Valley and Durham and 
Northumberland and Tyne and 
Wear

UKC1 + UKC2

North-west UKD Cumbria UKD1

Cheshire UKD2

Greater Manchester and Lancashire 
and Merseyside

UKD3 + UKD4 + 
UKD5

Yorkshire and the Humber UKE East Riding and North Lincolnshire UKE1

North Yorkshire UKE2

South Yorkshire and West Yorkshire UKE3 + UKE4

East Midlands UKF Derbyshire and Nottinghamshire UKF1

Leicestershire, Rutland and 
Northamptonshire

UKF2

Lincolnshire UKF3

West Midlands UKG Herefordshire, Worcestershire and 
Warwickshire and West Midlands

UKG1 + UKG3

Shropshire and Staffordshire UKG2

Eastern UKH East Anglia UKH1

Bedfordshire and Hertfordshire UKH2

Essex UKH3

London and South-east UKI + UKJ Inner London and Outer London 
and Berkshire, Buckinghamshire 
and Oxfordshire

UKI1 + UKI2 + 
UKJ1

Surrey, East and West Sussex UKJ2

Hampshire and Isle of Wight UKJ3

Kent UKJ4
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Region NUTS-koder Område NUTS-koder

South-west UKK Gloucestershire, Wiltshire and North 
Somerset

UKK1

Dorset and Somerset UKK2

Cornwall and Isles of Scilly UKK3

Devon UKK4

Wales UKL West Wales and the Valleys UKL1

East Wales UKL2

Scotland UKM North-Eastern Scotland UKM1

Eastern Scotland UKM2

South-Western Scotland UKM3

Highlands and Islands UKM4


