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                                ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR                               2006/EES/30/22 

frá 24. nóvember 1999 

að því er varðar skilgreiningar könnunaratriða, skrána yfir landbúnaðarafurðir, 
undantekningar frá skilgreiningunum og svæði og héruð er varða kannanir á 
                                                   framleiðsluskipan á bújörðum (*) 

(tilkynnt með númeri C(1999) 3875) 

(2000/115/EB)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR,með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 frá 
29. febrúar 1988 um skipulag kannana Bandalagsins á 
nýtingu bújarða (1), eins og henni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 98/377/EB (2), 
einkum 1. mgr. 8. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Í samræmi við 1. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
571/88 er mælt fyrir um breytingar á skránni yfir 
könnunaratriði, ásamt breytingum á skilgreiningum á 
könnunaratriðum og afmörkun á svæðum, könnunar-
héruðum og öðrum hagskýrslusvæðum, samkvæmt 
málsmeðferðinni sem tilgreind er í 15. gr. þessarar 
reglugerðar, þ.e. með ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar eftir að fastanefndin um landbúnaðar-
skýrslur hafði skilað áliti sínu. 

2) Niðurstöður kannana Bandalagsins á framleiðslu-
skipan á bújörðum, sem kveðið er á um í reglugerð 
(EBE) nr. 571/88, geta einungis verið í samræmi í 
Evrópubandalaginu ef túlkun og beiting hugtaka í 
skránni yfir könnunaratriði er samræmd. 

3) Skránni yfir könnunaratriði var síðast breytt með 
ákvörðun 98/377/EB, með tilliti til grunn-
könnunar 1999/2000 á framleiðsluskipan á bújörðum, 

                                                 
(*)   Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 216, 12.8.2002, bls. 1. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 14/2004 frá  
6. febrúar 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evróp-
usambandsins  
nr. 20, 22.4.2004, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB L 56, 2.3.1988, bls. 1. 
(2) Stjtíð. EB L 168, 13.6.1998, bls. 29. 

og í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar  
89/651/EBE (3), eins og henni var síðast breytt með 
ákvörðun 97/418/EB (4), er mælt er fyrir um skil-
greiningar, skrá yfir landbúnaðarafurðir, undan-
tekningar frá skilgreiningunum, sem beitt er í til-
teknum aðildarríkjum, og svæðin og könnunar-
héruðin, sem skal nota í tengslum við nýtingar-
kannanir 1988 til 1997, en af þessum sökum verður að 
aðlaga og bæta við ákvörðun 89/651/EBE. 

4) Nýjum breytum hefur verið bætt við skrána yfir 
könnunaratriði og vegna þeirrar þróunar, sem orðið 
hefur í landbúnaði, er nauðsynlegt að endurskoða 
skilgreiningar á ýmsum fyrri breytum. Af þeim sökum 
er í I. viðauka við þessa ákvörðun framkvæmda-
stjórnarinnar ný skilgreiningaskrá fyrir nýtingar-
kannanir Bandalagsins eftir 1997. 

5) Vegna sérstakra aðstæðna í tilteknum aðildarríkjum 
þarf einnig að endurskoða skrána yfir landbúnaðar-
afurðir, sem um getur í skilgreiningu bújarða, og 
skrána yfir undantekningar frá skilgreiningum Banda-
lagsins. Þessar endurskoðuðu skrár yfir landbúnaðar-
afurðir og viðurkenndar undantekningar frá skil-
greiningaskránni er að finna í II. og III. viðauka við 
þessa ákvörðum framkvæmdastjórnarinnar. 

6) Þörf er á skýrari samsvörun milli flokkunar hag-
skýrslusvæða (NUTS) og svæða og héraða sem notuð 
eru fyrir kannanir á framleiðsluskipan bújarða. Gagn-
legt er að skilgreina þessi svæði og héruð í sérstökum 
viðauka við þessa ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
(IV. viðauka). 

                                                 
(3)   Stjtíð. EB L 391, 30.12.1989, bls. 1. 
(4)   Stjtíð. EB L 177, 5.7.1997, bls. 26. 
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7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 

ákvörðun, eru í samræmi við álit fastanefndarinnar 
um landbúnaðarskýrslur. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Skilgreiningar Bandalagsins, sem nota skal í könnunum 
Bandalagsins eftir 1997 á framleiðsluskipan á bújörðum, 
eins og kveðið er á um í reglugerð (EBE) nr. 571/88, eru 
tilgreindar í I. viðauka ásamt viðeigandi skýringum og 
dæmum. 

2. gr. 

Skráin yfir landbúnaðarafurðir, sem um getur í ski-
greiningunni á bújörðum í I. viðauka, er birt í II. viðauka. 

3. gr. 

Með tilliti til sérstakra aðstæðna tiltekinna aðildarríkja skal 
samþykkja undantekningar á skilgreiningum eins og þær 
eru settar fram í III. viðauka. 

4. gr. 

Skrá yfir svæði og héruð að því er varðar kannanir Banda-
lagsins á framleiðsluskipan á bújörðum, sem vísað er til í 
skilgreiningunni á könnunarhéraði í I. viðauka, er að finna í 
IV. viðauka. 

5. gr. 

Ákvörðun 89/651/EBE er hér með felld úr gildi. 

6. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. nóvember 1999. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
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I. VIÐAUKI 

 

SKILGREININGAR OG SKÝRINGAR SEM GILDA UM SKRÁNA YFIR KÖNNUNARATRIÐI SEM SKAL NOTA Í 
KÖNNUNUM BANDALAGSINS Á FRAMLEIÐSLUSKIPAN Á BÚJÖRÐUM 

(I= skilgreiningar, II= skýringar) 

 

BÚJÖRÐ 

I. Tæknileg og fjárhagsleg eining þar sem stjórnun er á einni hendi og framleiddar eru 
landbúnaðarafurðir. Bújörðin getur einnig gefið af sér aðrar afurðir og þjónustu (sem ekki 
tengjast landbúnaði). 

II. 1. Bújörð er því skilgreind samkvæmt eftirfarandi könnunaratriðum: 

1.1. Framleiðsla landbúnaðarafurða 

Í skilningi þessarar könnunar teljast „landbúnaðarafurðir“ vera þær afurðir sem eru 
skráðar í II. viðauka. 

1.2. Stjórnun á einni hendi 

Stjórnun tveggja eða fleiri einstaklinga í sameiningu getur einnig talist stjórnun á einni 
hendi. 

1.3. Tæknileg og fjárhagsleg eining 

Almennt einkennist þetta af samnýtingu vinnuafls og framleiðslutækja (tækjabúnaðar, 
bygginga eða lands o.s.frv.). 

2. Sérstök tilvik 

  2.1. a) Þegar bújörð er af skattalegum eða öðrum ástæðum skipt milli tveggja eða fleiri 
einstaklinga eða 

b) þegar tvær eða fleiri aðgreindar bújarðir, sem hver um sig hefur áður verið sjálfstæð 
bújörð, eru sameinaðar í höndum eins ábúanda 

farið með eins og eina bújörð ef um er að ræða eina stjórn og tæknilega og fjárhagslega 
heild. 

2.2. Tilvik þegar fyrrverandi ábúandi heldur eftir landspildu þegar bújörðin er yfirfærð til 
eftirmanns hans (erfingja, leigjanda o.s.frv.). 

Þetta á við: 

a) hluta af bújörð eftirmannsins ef landið, sem haldið er eftir, er ræktað ásamt 
bújörðinni og ef sama vinnuafl og sömu framleiðslutæki og á bújörðinni er almennt 
notað, 

b) hluta af bújörð fyrrverandi ábúanda ef hún er að jafnaði ræktuð með vinnuafli og 
framleiðslutækjum þeirrar bújarðar. 

2.3. Í þessari könnun telst eftirfarandi vera bújörð að svo miklu leyti sem framangreindar 
viðmiðanir til skilgreiningar á bújörð eru uppfylltar: 

a) kynbótastöðvar fyrir naut, gelti, hrúta, geithafra og fola og klakstöðvar, 

b) bújarðir rannsóknarstofnana, heilsustofnana, trúfélaga, skóla og fangelsa, 

c) bújarðir sem eru hluti af iðnfyrirtækjum, 

d) sameiginlegt land sem samanstendur af bithaga, landi til garðyrkju og öðru landi, að 
því tilskildu að viðkomandi staðaryfirvald reki slíkt land sem bújörð (t.d. með  
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hagagöngu, þ.e. með því að taka skepnur frá öðrum til beitar gegn tilteknu gjaldi). 
Eftirfarandi er ekki tekið til greina hér: 

— sameiginlegt land sem er úthlutað (C/03), 

— sameiginlegt land sem hefur verið leigt út (C/02). 

2.4. Eftirfarandi er ekki talið til bújarða í þessari könnun: 

a) hesthús og tamningasvæði fyrir veðhlaupahesta og æfingabrautir (þ.e. land notað til 
að þjálfa veðhlaupahesta), án ræktunarstarfsemi, 

b) hundaræktunarstöðvar, 

c) markaðir, sláturhús o.s.frv. (þar sem ekki fer fram eldi). 

 
2.5. Farið er með „bújarðir með sameiginlegan rekstur um eina afurð“ sem bújarðir, sem eru 

óháðar móðurbújörðunum, ef þær styðjast fyrst og fremst við eigin framleiðsluþætti en 
ekki framleiðsluþætti ,,móðurbújarðanna“. „Bújarðir með sameiginlegan rekstur um eina 
afurð“ eru aðgreindar bújarðir sem leggja saman framleiðsluþætti sína í einn tiltekinn 
búrekstur og mynda sérstakt hlutdeildarfélag sem er rekið aðgreint frá „móðurbú-
jörðunum“ (t.d. sameiginlegur ávaxtagarður eða sameiginleg nautgripahjörð) (samruni 
að hluta). 

A. LEGA BÚJARÐAR 

II. Bújörðin og allar upplýsingar um hana miðast við að hún sé í því héraði og sveitarfélagi eða 
hluta könnunarhéraðs þar sem aðalstöðvar bújarðarinnar eru (A/01). 

Aðalstöðvar bújarðarinnar eru skilgreindar samkvæmt skjalfestum reglum aðildarríkja. 

A/01 Könnunarhérað 

I. Legu hverrar bújarðar skal lýst með kóða þar sem tilgreint er land, svæði og könnunarhérað. 

II. Svæði og héruð fyrir kannanir á framleiðsluskipan bújarða eru skráð í IV. viðauka. 

A/01 a) Sveitarfélag eða hluti könnunarhéraðs 

I. Í tengslum við hina ítarlegu könnun 1999/2000 skal lýsa legu með viðbótarkóða sem sýnir 
sveitarfélag eða hluta könnunarsvæðis og gerir kleift að leggja saman niðurstöður, a.m.k. eftir 
„marksvæðum“ í skilningi reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 2052/88 (1), eins og henni var síðast 
breytt með reglugerð ráðsins (EB) nr. 3193/94 (2), eða, eftir því sem við á, í skilningi nýjustu 
löggjafar sambærilegra svæða eða staða, sem skilgreindir eru á síðara stigi, sem er notuð í 
tengslum við framkvæmd verkefna þróunarsjóðanna. 

II. Aðildarríkin tilkynna Hagstofu Evrópubandalaganna hvaða „marksvæði“ hvert sveitarfélag eða 
hluti könnunarhéraðs tilheyrir. Ef landamæri milli mismunandi svæða eða staða skipta 
sveitarfélaginu eða hluta könnunarhéraðsins teljast allar bújarðir í sveitarfélaginu eða hluta 
könnunarhéraðsins vera á svæðinu eða staðnum sem myndar stærstan hluta sveitarfélagsins eða 
hluta könnunarhéraðsins. 

Kóðarnir fyrir sveitarfélag eða hluta könnunarhéraðs, sem eru notaðir, eru í samræmi við 4. eða 
5. stig flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS). Ef ekki er unnt að senda kóðana skal aðildarríkið 
þess í stað senda, fyrir hverja bújörð, kóða sem sýnir „marksvæðið“ þar sem bújörðin er. Þessar 
upplýsingar eiga að miðast við stöðuna 30. júní 1999 en eru sendar aftur ef svæðunum, sem 
notuð eru í tengslum við þróunarsjóðina, er breytt á síðara stigi. 

 
(1)  Stjtíð. EB L 185, 15.7.1988, bls. 9. 
(2)  Stjtíð. EB L 337, 24.12.1994, bls. 11. 
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A/02 Harðbýlt land 

I. Land sem telst á degi könnunarinnar harðbýlt land í skilningi reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 950/97 (1), (og, eftir atvikum, í skilningi nýjustu löggjafar) og er á skrá Bandalagsins harðbýlt 
land sem aðildarríkið hefur sent upplýsingar um við beitingu 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 950/97. 

II. Ef bújörðin er aðeins að hluta til á harðbýlu landi er hún flokkuð í samræmi við svæðið sem 
stærstur hluti hennar tilheyrir. 

A/02 a) Fjalllendi 

I. Svæði sem telst á degi könnunarinnar fjalllendi í skilningi 23. gr. reglugerðar ráðsins (EB) 
nr. 950/97 og er á skrá Bandalagsins yfir verr sett landbúnaðarsvæði (harðbýlt land) sem 
aðildarríkið hefur sent upplýsingar um við beitingu 21. gr. reglugerðar (EB) nr. 950/97. 

II. Ef bújörðin er aðeins að hluta til á harðbýlu landi er hún flokkuð í samræmi við svæðið sem 
stærstur hluti hennar tilheyrir. 

B. LÖGFORMLEG STAÐA OG STJÓRNUN BÚJARÐAR (á degi könnunar) 

B/01 og B/02 Sá sem ber lagalega og fjárhagslega ábyrgð á bújörðinni: ábúandinn 

I. Ábúandi bújarðarinnar er sá einstaklingur, hópur einstaklinga eða lögaðili sem rekur bújörðina 
fyrir eigin reikning og í eigin nafni og sem ber lagalega og fjárhagslega ábyrgð á bújörðinni, þ.e. 
tekur fjárhagslega áhættu vegna bújarðarinnar. Ábúandi getur átt bújörðina beint, leigt hana, 
verið leigutaki að erfðum til langs tíma eða með nýtingarrétt eða vörslumaður. Allir 
samstarfsaðilar á bújörð með sameiginlegan rekstur, sem starfa við búið, teljast vera ábúendur. 

II. Lagaleg og fjárhagsleg ábyrgð er skilgreind samkvæmt skjalfestum reglum aðildarríkis. 

Ábúandi kann að hafa falið bústjóra allt eða hluta ákvörðunarvalds yfir hefðbundinni, daglegri 
fjárhags- og framleiðslustjórnun bújarðarinnar. 

Þegar um er að ræða samvinnubúskap (sjá a-lið C/03) telst bóndinn vera ábúandi en ekki 
leigusali. 

B/01 a) og b) Einstaklingur 

I. Einstaklingur samkvæmt þessari fyrirsögn getur verið einn einstaklingur (eini ábúandi) eða 
hópur einstaklinga (samstarfsaðilar á bújörð með sameiginlegan rekstur). 

II. Spurningin um hvort ábúandi er „einstaklingur“ eða „lögaðili“ er mikilvæg fyrir flokkun bújarða 
í eftirfarandi hópa: 

Bújörð þar sem ábúandinn er: 

a) einstaklingur og eini ábúandi bújarðar með sjálfstæðan rekstur, 

b) hópur einstaklinga sem er hópur samstarfsaðila á „bújörð með sameiginlegan rekstur“, 

c) lögaðili. 

Samkvæmt lögum tiltekinna aðildarríkja er, af skattalegum og/eða lagalegum ástæðum, farið 
með „lögaðila“ (félag) eins og um „einstakling“ eða „hóp einstaklinga“ væri að ræða. 

 

 
 
(1)   Stjtíð. EB L 142, 2.6.1997, bls. 1. 
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Þetta á að jafnaði við um hvers konar fyrirtæki þar sem einn eða allir aðilar bera fulla 
persónulega ábyrgð á skuldum fyrirtækisins. Í slíkum tilvikum geta aðildarríki flokkað slíka 
„lögaðila“ sem „einu ábúendurna“ eða „bújarðir með sameiginlegan rekstur“. 

B/01 a) Einstaklingur sem er eini ábúandi bújarðar með sjálfstæðan rekstur 

I. Einn einstaklingur sem er ábúandi bújarðar sem tengist ekki bújörðum annarra ábúenda, hvorki 
með sameiginlegri stjórnun eða áþekku fyrirkomulagi. 

II. Þessi ábúandi getur sjálfur tekið allar ákvarðanir varðandi bújörðina. 

Makar eða nánir aðstandendur, sem eiga eða leigja bújörð í sameiningu, skulu að jafnaði teljast 
sitja eina bújörð með sjálfstæðan rekstur sem stjórnað er af einum ábúanda. 

Farið er með tvo einstaklinga í sambúð, sem eru ógiftir, eins og um maka væri að ræða ef þeir 
eru viðurkenndir sem slíkir samkvæmt lögum í viðkomandi aðildarríkjum. 

Eftirfarandi aðila ber m.a. að telja sem einn ábúanda: systkini, arfþega samkvæmt sömu 
erfðaskrá eða hluta að dánarbúi o.s.frv., ef þeir hafa ekki gert með sér samkomulag og ekki er 
farið með þá, af skattalegum og/eða lagalegum ástæðum, sem samstarfsaðila eða lögaðila 
samkvæmt lögum aðildarríkisins. 

Ef félag (lögaðili) er í eigu eins einstaklings og aðildarríkið fer með það eins og um einstakling 
væri að ræða (sjá skilgreiningu á „einstaklingi“) telst það vera bújörð með einum ábúanda. 

Ef einungis einn einstaklingur ber fulla lagalega og fjárhagslega ábyrgð á bújörðinni telst hann 
vera eini ábúandinn jafnvel þótt bújörðin uppfylli að öðru leyti viðmiðanir fyrir bújörð með 
sameiginlegan rekstur. 

B/01 b) Einn eða fleiri einstaklingar sem eru samstarfsaðilar á bújörð með sameiginlegan rekstur 

I. Einn eða fleiri einstaklingar, sem eru samstarfsaðili eða -aðilar að hópi einstaklinga, sem á, leigir 
eða stjórnar á annan hátt í sameiningu einni bújörð, eða stjórna í sameiningu einstökum 
bújörðum sínum eins og um eina bújörð væri að ræða. Samstarfið skal vera í samræmi við lög 
eða samkvæmt skriflegum samningi. 

II. Ef félag (lögaðili) er í eigu fleiri en eins einstaklings og aðildarríkið fer með það eins og um 
einstakling væri að ræða telst það vera bújörð með sameiginlegan rekstur. 

Aðildarríki, þar sem valfrjálst er að skrá breytuna í b-lið B/01, safna öllum upplýsingum um allar 
bújarðir þar sem ábúendur eru einstaklingar samkvæmt breytunni í a-lið B/01, án tillits til þess 
hvort þær eru „bújarðir með sameiginlegan rekstur“ eins og skilgreint er hér á eftir. Ef tveir eða 
fleiri einstaklingar gegna hlutverki ábúanda á sömu bújörðinni í þessum aðildarríkjum er einn 
þeirra tilgreindur sem slíkur. (Til dæmis sá sem tekur á sig mesta áhættu eða sá sem á stærstan 
þátt í stjórnun bújarðarinnar. Ef ekki tekst að velja einn einstakling samkvæmt slíkum við-
miðununum skal valið byggjast á einhverri annarri viðmiðun, t.d. aldri). 

B/01 c) Lögaðili 

I. Lögaðili sem er ekki einstaklingur en hefur venjuleg réttindi og skyldur einstaklings, s.s. hæfi til 
að lögsækja eða vera lögsóttur (almennt gerhæfi). 

II. Lögaðilinn getur verið opinber aðili eða einkaaðili, m.a.: 

— ríki, svæði, sveitarfélög o.s.frv., 

— kirkjur og stofnanir þeirra, 

— aðrar áþekkar opinberar eða hálfopinberar stofnanir, 
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— öll atvinnufyrirtæki, þó ekki þau í a- eða b-lið B/01, einkum félög sem bera takmarkaða 
ábyrgð, þ.m.t. samvinnufélög, 

— öll hlutafélög (fyrirtæki sem hafa gefið út hlutabréf), 

— stofnanir (aðilar sem hafa umsjón með fjármunum sem er aflað í tilteknum tilgangi, oft til 
félags- eða góðgerðarmála), 

— félög með takmarkaða ábyrgð, önnur en hlutafélög, 

— öll önnur áþekk fyrirtæki. 

 

B/01 d) Fjöldi samstarfsaðila 

I. Fjöldi einstaklinga á bújörð með sameiginlegan rekstur sem ber sameiginlega laga- og efna-
hagslega ábyrgð í tengslum við bújörðina og tekur þátt í landbúnaðarstörfum á bújörðinni. 

B/01 e) Aðstandendur 

I. Að öllu jöfnu eru aðstandendur ábúanda maki, ættmenni í beinan legg (þ.m.t. með giftingu og 
ættleiðingu) og bræður og systur ábúanda eða maka hans. 

II. Ábúendurnir sjálfir teljast ekki sem aðstandendur. 

B/01 f) Hve margir af aðstandendum samstarfsaðilanna vinna landbúnaðarstörf á bújörðinni? 

I. Fjöldi aðstandenda samstarfsaðila í samstarfshópi um bújörð sem vinnur landbúnaðarstörf (eins 
og þau eru skilgreind í L-lið) á bújörðinni í fullu starfi eða hlutastarfi. Ekki skiptir máli hvort þeir 
fá laun eða ekki. 

II. Gögn um vinnuafl, sem krafist er vegna þessara aðstandenda, eru skráð undir L/04 „Fastráðið, 
utanaðkomandi vinnuafl“ eða L/05 + L/06 „Lausráðið, utanaðkomandi vinnuafl“. 

B/02 Bústjóri bújarðar 

I. Einstaklingur eða einstaklingar sem bera ábyrgð á hefðbundinni, daglegri fjárhags- og 
framleiðslustjórnun viðkomandi bújarðar. 

II. Almennt, en ekki alltaf, er bústjórinn einnig ábúandi ef hann er einstaklingur. Bústjórar bújarðar 
með sameiginlegan rekstur teljast þeir samstarfsaðilar á bújörðinni sem taka þátt í 
landbúnaðarstörfum á henni. 

Þegar ábúandinn er ekki jafnframt bústjórinn hefur hann ráðið annan til að reka bújörðina. Dæmi 
um þetta er aðstandandi (a-liður B/02) eða maki (b-liður B/02) en einnig einstaklingur sem hefur 
engin fjölskyldutengsl við ábúandann. 

Í þeim tilvikum þegar ábúandinn er eini ábúandinn eða lögaðili getur aðeins verið einn bústjóri á 
bújörðinni. 

Aðildarríki, þar sem valfrjálst er að skrá breytuna í b-lið B/01, safna öllum upplýsingum vegna 
bústjóra eins og um væri að ræða einn einstakling. Ef einstaklingarnir, sem eru ábyrgir fyrir hefð-
bundnum, daglegum rekstri bújarðarinnar í þessum aðildarríkjum, eru fleiri en einn telst sá sem 
tekur stærstan þátt í honum vera bústjóri. Ef þessum hluta er jafnt skipt getur verið nauðsynlegt 
að greina á milli eftir aldri eða öðrum, sambærilegum viðmiðunum. 
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B/03 Búfræðimenntun bústjóra 

Einungis eitt stig er skráð fyrir hvern einstakling. 

Eingöngu hagnýt reynsla af landbúnaði 

I. Reynsla fengin með hagnýtri vinnu á bújörð. 

Undirstöðunám í búfræði 

I. Allt nám sem lokið er við í landbúnaðarháskóla og/eða stofnun sem sérhæfir sig í tilteknum 
greinum (þ.m.t. garðyrkja, vínrækt, skógrækt, fiskeldi, dýralæknisfræði, landbúnaðartækni og 
tengdar greinar). 

II. Búfræðinám á námssamningi, sem er lokið, telst til undirstöðunáms. 

Fullt búfræðinám 

I. Allt nám sem samsvarar a.m.k. tveggja ára fullu námi að loknu skyldunámi (sjá L/01 til L/06 
„Skólaskyldualdur“) og sem stundað var við landbúnaðarsérskóla eða -háskóla eða aðra æðri 
menntastofnun í búfræði, garðyrkju, vínrækt, skógrækt, fiskeldi, dýralæknisfræði, 
landbúnaðartækni og tengdum greinum. 

B/04 Er bókhald fært yfir rekstur bújarðar? 

I. Meðal reikninga verða að vera a.m.k. kerfisbundin og reglubundin skráning á öllum föstum 
tekjum og útgjöldum á tímabilinu í því skyni að komast að því í lok reikningstímabilsins hver 
hagnaðurinn er af bújörðinni. 

II. Bókhaldskerfi telst einnig vera fyrir hendi þó að slík skráning hafi ekki hafist fyrr en á 
undanfarandi 12 mánuðum fyrir könnunina. 

Bústjórinn getur lagt grunninn að umsýslu bújarðarinnar með reikningshaldi hennar en það má 
einnig nota til að gera efnahags- og rekstrarreikning. 

Eftirfarandi telst ekki til „bókhaldskerfa“: 

— stakar athugasemdir um tilteknar aðgerðir í lausblaðamöppu eða vasabók, 

   — tekju- og gjaldfærslur (til að reikna arðsemi) sem taka aðeins til hluta af 
landbúnaðarstarfsemi á bújörðinni, 

— gögn sem aðeins eru unnin í skattalegum tilgangi. 

C. TEGUND ÁBÚÐAR OG SKIPTING BÚJARÐARINNAR 

C/01 til C/03 Hagnýtt landbúnaðarsvæði 

I. Allt ræktanlegt land, fastagraslendi, land undir fjölærar nytjaplöntur og matjurtagarðar (í umsjá 
eigenda eða leigjenda eða ræktaðir án endurgjalds). 

II. Tegund ábúðar — sérstök tilvik 

1. Ef farið er með „bújarðir með sameiginlegan rekstur um eina afurð“ sem sjálfstæða bújörð (sjá 
„bújarðir“, liður 2.5) er heildarlandbúnaðarsvæði „bújarðar með sameiginlegan rekstur um eina 
afurð“ eignað einstaklingi sem er skráður ábúandi (B/01) en tegund ábúðar „móðurbújarðar“ er 
tilgreind. 
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2. Farið er með land í sameign eða leigu, sem nokkrar bújarðir reka landbúnað á en er ekki „bújörð 

með sameiginlegan rekstur um eina afurð“, eins og það sé á vegum ábúandans sem á stærstan 
þátt í rekstri þess en hverjum hluta er úthlutað þeirri tegund ábúðarréttar sem móðurbújörðin 
hefur á honum. 

C/01 Landbúnaðarsvæði til sjálfseignarbúskapar 

I. Ræktað land aem er í rekstri bújarðar sem tekur þátt í könnuninni og ábúandi er eigandi að eða 
hefur afnotarétt eða erfðaleigurétt á til langs tíma eða samkvæmt annarri sambærilegri tegund 
ábúðarréttar. 

II. Land, sem úthlutað er til landbúnaðarverkamanns (til eigin ræktunar) sem hluti af launum hans, 
telst til þeirrar bújarðar sem úthlutað er af nema landbúnaðarverkamaðurinn noti eigin 
framleiðslutæki 

Landspildur, sem fyrrverandi ábúandi heldur eftir (sjá „Bújörð“, lið 2.2), teljast til þeirrar 
bújarðar sem er að jafnaði ræktuð ásamt landinu sem haldið er eftir og þar sem notað er sama 
vinnuafl og sömu framleiðslutæki og á bújörðinni. 

Þó er beitarréttur á sameiginlegu beitarlandi ekki tekinn með, t.d. á sameiginlegu landi í eigu 
sóknar eða samvinnufélags (þar sem slík svæði eru ekki hluti af bújörð eru þau ekki tekin með í 
þessari könnun). 

C/02 Landbúnaðarsvæði til leigubúskapar 

I. Land í leigu bújarðarinnar gegn fastri leigu sem samið er um fyrir fram (í peningum, fríðu eða á 
annan hátt) og gerður hefur verið (skriflegur eða munnlegur) leigusamningur um. Svæði telst 
aðeins til einnar bújarðar. Ef svæði er leigt út til margra bújarða á viðmiðunarárinu telst það að 
jafnaði til bújarðarinnar sem það tilheyrir lengst á viðmiðunarárinu. 

II. Land, sem er leigt út, getur verið: 

— heil bújörð, 

— einstakar landspildur. 

Land sem er leigt út getur ekki talist hluti af bújörð landeigandans heldur er það alltaf hluti af 
bújörð leigutakans. Öll dýr á landinu teljast tilheyra bújörðinni sem er eigandi dýranna. 

Landspildur eða bújarðir sem ábúandi leigir af aðstandendum sínum eru teknar hér með ef þessi 
svæði eru ræktuð sem hluti af bújörðinni sem verið er að kanna. Einnig er tekið með land sem 
tilheyrir annarri bújörð en sem bújörðin í könnuninni ræktar gegn tilteknum fjölda vinnustunda 
en ekki land sem er ráðstafað til landbúnaðarverkamanns sem hluta af launum. (Í leigusamningi, 
eins og gert er ráð fyrir hér, er ekki einungis tilgreint viðkomandi land heldur einnig lega þess og 
nákvæm landamerki þess en það á ekki við í tilvikum þar sem landi er ráðstafað til 
landbúnaðarverkamanns sem hluta af launum og er að jafnaði áfram undir skiptiræktarkerfi 
bújarðarinnar.) 

Land sem er leigt út og hefur verið framleigt til þriðja aðila skal teljast hluti af bújörð þess þriðja 
aðila þar eð það telst ekki hluti af bújörðinni í könnuninni. 

C/03 Landbúnaðarsvæði til samvinnubúskapar eða annars búskapar 

a) Landbúnaðarsvæði til samvinnubúskapar 

I. Land (sem getur talist heil bújörð) sem er ræktað í samvinnu leigusala og leiguliða samkvæmt 
skriflegum eða munnlegum samningi um samvinnubúskap. Afrakstur (annaðhvort fjárhagslegur 
eða áþreifanlegur) samvinnubúskaparsvæðis skiptist á milli tveggja aðila samkvæmt 
samkomulagi. 
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II. Til þess telst m.a.: 

„Colonia parziaria“ — á heilum bújörðum 

Þegar um er að ræða „colonia parziaria“ á heilum bújörðum er jörð framseld forsvarsmanni 
fjölskyldu sem tekur á sig, með hjálp aðstandenda sinna (bændafjölskyldunnar), alla vinnu sem 
þarf að inna af hendi á bújörðinni, ber hluta útgjaldanna og fær hluta af afrakstrinum á móti 
framsalsgjafa í föstum hlutföllum. 

b) Landbúnaðarsvæði til annars konar ábúðar 

I. Annars konar ábúð sem er ekki tilgreind í C/01, C/02 og a-lið C/03. 

II. Hún felur í sér m.a.: 

1. Land sem ábúandi hefur rétt á: 

— vegna þeirrar stöðu sem hann gegnir (skógfræðingur, prestur, kennari o.s.frv.), 

— sem sóknin eða önnur stofnun úthlutar, t.d. sameiginlegt beitarland sem skipt er eftir 
flatarmáli (til aðgreiningar frá landi þar sem beitarréttur er sameiginlegur). 

2. Land þar sem ábúandi vinnur endurgjaldslaust (t.d. svæði sem tilheyra bújörðum í vanrækslu 
sem bújörðin, sem verið er að kanna, ræktar). 

3. „Colonia parziaria“ — á einstökum landspildum. 

Þegar um er að ræða „colonia parziaria“ á einstökum landspildum er einungis ein eða fleiri 
landspildur afhentar og er notkun þeirra með sömu skilyrðum og lýst er í a-lið. 

C/04 Fjöldi landspildna á hagnýttu landi 

I. Landspilda er hvers konar hluti lands sem tilheyrir bújörðinni og er algerlega umlukin landi, 
vatni, vegum eða skógum o.s.frv. sem ekki tilheyra bújörðinni. 

II. Landspilda getur verið eitt eða fleiri aðlæg stykki. Stykki er hluti lands sem er greindur frá stærri 
heild með greinilegum markalínum (t.d. slóðum, skurðum, lækjum eða limgerði). Stykki getur 
verið einn eða fleiri reitir. Reitur er hluti stykkis (eða stykkið allt) sem notaður er fyrir tiltekna 
ræktun eða blandaða ræktun. 

C/05 Búrekstrarkerfi og búskaparhættir 

C/05 a)  Lífrænn búskapur 

I. Safna skal upplýsingum um hvort búrekstur bújarðarinnar standist tiltekna staðla og reglur, sem 
skilgreindar eru í reglugerð ráðsins (EB) nr. 2092/91 (4), eins og henni var síðast breytt með 
reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1488/97 (5), eða, eftir atvikum, í nýjustu 
löggjöfinni, „um „lífræna framleiðslu landbúnaðarafurða og ábendingar þar að lútandi á 
landbúnaðarafurðum og matvælum“ og/eða í sambærilegum reglum Bandalagsins eða innlendum 
reglum um lífræna framleiðslu búfjár. 

II. Með reglugerðinni er settur samræmdur rammi um merkingar, framleiðslu og eftirlit með land-
búnaðarafurðum sem bera eða er ætlað að bera merkingar sem vísa til lífrænna 
framleiðsluaðferða. Samkvæmt reglum í reglugerðinni verður framleiðslan að fara fram á þann 
hátt að landspildurnar og framleiðslu- og geymslustaðir séu greinilega aðskilin frá öðrum 
einingum þar sem framleiðsla er ekki í samræmi við reglur um lífrænan búskap. Þetta hefur 
almennt í för með sér að laga þarf ræktun á allri bújörðinni að þessari aðferð. 

 

(1)   Stjtíð. EB L 198, 22.7.1991, bls. 1. 
(2)   Stjtíð. EB L 202, 30.7.1997, bls. 12. 
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C/05 b) Búrekstrarkerfi eða búskaparhættir þar sem aðföng eru lítil 

I. Búrekstrarkerfi eða búskaparhættir sem fylgja viðurkenndum viðmiðunarreglum sem ekki er að 
finna í a-lið C/05 og þar sem markmiðið er að nota sjálfbæra búskaparhætti, þ.e. aðferðir þar sem 
aöföng eru í lágmarki, einkum áburður og plöntuvarnarefni. 

II. Undir fyrirsögnina heyra búrekstrarkerfi þar sem aðföng eru lítil (þó ekki lífrænn búskapur), t.d. 
þekkt sem samþættur búskapur eða samþætt framleiðsla. Hún nær einnig yfir aðferðir í 
landbúnaði þar sem beitt er lífrænum vörnum eða sérstökum áætlunum um litla notkun 
næringarefna án þess að það hafi áhrif á búrekstrarkerfið í heild. Viðurkenndar viðmiðunarreglur 
eða meginreglur skulu vera vel skilgreindar og miða að því að draga verulega úr aðföngum til 
búsins. Um getur verið að ræða fastar reglur sem settar hafa verið fyrir tilstilli innlendra eða 
svæðisbundinna yfirvalda, Alþjóðastofnun um lífrænar varnir (International Organisation for 
Biological Control), samtaka framleiðanda, dreifingaraðila eða neytenda o.s.frv. 

C/05 c) Framlag eða aðstoð við umhverfisvænan landbúnað 

I. Allt framlag eða aðstoð við bújörðina innan ramma áætlunar aðildarríkis samkvæmt reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 2078/92, eins og henni var síðast breytt með reglugerð framkvæmda-
stjórnarinnar (EB) nr. 2772/95 (6), eða, eftir atvikum, nýjustu löggjöf. 

II. Í reglugerð (EBE) nr. 2078/92 er fjallað um framleiðsluaðferðir í landbúnaði sem samrýmast 
kröfum um verndun umhverfis og sveita. Aðildarríkjum ber að semja áætlanir um aðstoð við 
bændur sem skuldbinda sig til að gera tilteknar ráðstafanir. 

C/05 c) i) Ráðs ta fan i r  sem lú ta  að  lands lag i  

I. Ráðstafanir sem felast í framangreindum áætlunum í II. lið c-liðar C/05 og hafa að markmiði að 
viðhalda eða endurgera tiltekna þætti í landslaginu (t.d. gamla steinveggi, gerði, dreifð tré, 
markalínur stykkja o.s.frv.) eða umsjón með landi vegna aðgangs almennings og frístundaiðju. 

II. Samkvæmt áætluninni um umhverfisvænan landbúnað geta bændur fengið kostnað við að 
endurgera eða viðhalda markverðum þáttum í landslaginu endurgreiddan. Þetta getur einkum átt 
við sérstaka landnotkun eða mannvirki, s.s. limgerði, hefðbundna, hlaðna veggi, hefðbundna, 
steinlagða stalla, varnarsvæði við stöðuvötn eða vatnsfarvegi, óræktuð jaðarsvæði stykkja, stýfð 
tré, stök tré, söguleg minnismerki um landbúnað á jörðinni, manngerða garða eða önnur ummerki 
um landbúnað í landslaginu. Til þessa flokks teljast ekki hús eða annað sem ekki tengist 
landbúnaði á jörðinni. 

D. til I. LANDNOTKUN 

I. Til heildarsvæðis bújarðarinnar (D til H) telst ræktað svæði sem bújörðin hagnýtir (D til G) og 
annað land (H). 

Til hagnýtts lands telst svæðið undir aðalnytjaplöntur sem koma til uppskeru á könnunarárinu. 

II. Við sundurliðun landnotkunar eftir ræktuðu svæði skal einungis skrá hvert svæði einu sinni. 

Fjölærar nytjaplöntur og þær sem lifa í nokkur ár (t.d. spergil, jarðarber eða runna) skal taka með 
frá því ári sem þeim er plantað, jafnvel þótt afrakstur þeirra sé enn enginn. 

Ræktaðir ætisveppir (I/02) eru ekki meðtaldir. 

 

 
(1)    Stjtíð. EB L 288, 1.12.1995, bls. 35. 
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Þegar um er að ræða samræktun er hagnýttu landbúnaðarsvæði skipt hlutfallslega milli nytja-
plantna eftir notkun landsins undir viðkomandi nytjaplöntur. 

Landbúnaðarsvæði, sem er tengt skóglendi, er skipt upp á sama hátt. 

Þessi meginregla á ekki við um blandaða ræktun (nytjaplöntur sem eru ræktaðar og uppskornar í 
sameiningu á sama svæði, t.d. blandaðar korntegundir) eða skiptiræktun (t.d. að sá smára undir 
bygg til að uppskera síðar). 

Þegar um er að ræða blandaða ræktun, þar sem ein nytjaplantnanna hefur ekkert gildi fyrir 
bújörðina, er litið fram hjá henni við sundurliðun á svæðunum. 

Gera má undantekningar á meginreglunni um hlutfallslega skiptingu ef viðunandi niðurstaða 
fengist annars ekki, að því tilskildu að reglur, sem aðildarríkin setja í samráði við framkvæmda-
stjórnina, séu virtar. 

Skiptiræktun er einungis skráð undir fyrirsögninni I/01. Undir fyrirsögnum D til G er hvert 
skiptiræktunarsvæði ekki reiknað út heldur er svæðinu einungis úthlutað undir eina nytjaplöntu 
sem telst vera aðalnytjaplantan. Þegar mismunandi nytjaplöntur eru ræktaðar á viðkomandi 
svæði hver á eftir annarri á sama uppskeruári er aðalnytjaplantan sú sem gefur af sér mest 
framleiðsluverðmæti. Ef ekki er hægt að ákvarða út frá framleiðsluverðmæti hvað telst vera 
aðalnytjaplantan skal hún vera sú sem er ræktuð lengst á svæðinu. 

D. RÆKTANLEGT LAND 

I. Land sem er ræktað (plægt eða rutt) reglulega, að jafnaði við skiptirækt. 

II. Ræktanlegt land nær yfir nytjaplöntuflokka D/01 til D/20, hvíldarland án styrkja (D/21) og 
hvíldarland sem fellur undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé og er ekki notað í efnahagslegu tilliti 
(D/22). 

Svæði, þar sem iðnaðarplöntur eru ræktaðar á landi í ræktunarhvíld, eru tekin með undir 
viðeigandi fyrirsögnum en eru einnig skráð í b-lið í I/08. 

D/01 til D/08 Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn) 

II. Undanskildar eru kornjurtir sem eru skornar áður en þær verða fullþroskaðar eða notaðar í 
grænfóður. Þær eru í D/18. 

D/01 Hveiti og spelt 

D/02 Harðhveiti 

D/03 Rúgur 

I. Blöndur korntegunda (meslín), sem sáð er til um haust, eru meðtaldar. 

D/04 Bygg 

D/05 Hafrar 

I. Blöndur korntegunda (sumarmeslín), sem sáð er til að vori, eru meðtaldar. 

D/06 Maískorn 

I. Maís sem er ræktaður vegna kornsins. 
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II. Maís sem er handskorinn eða skorinn með maísskurðarvél, maísafhýðingarvél eða þreskivél, án 

tillits til notkunar, þ.m.t. korn til votverkunar. Einnig er hér meðtalið korn sem er skorið ásamt 
hluta af stönglinum en með meira en 20% raka og notað í votverkun (svonefnd 
maísstönglablanda, CCM). 

Sykurmaísstönglar til manneldis eru meðtaldir í D/14. 

D/07 Hrísgrjón 

D/08 Annað korn 

D/09 Belgjurtafræ sem á að taka þroskuð (þ.m.t. fræ og blöndur með belgjurtum og korni) 

II. Belgjurtir, sem eru skornar áður en þær verða fullþroskaðar, eru taldar með í D/14 eða D/18 eftir 
notkun. 

þ.m.t.: 

D/09 c) ertur, hrein ræktun, teknar þegar þær eru þurrar 

D/09 d) hestabaunir, hrein ræktun, teknar þegar þær eru þurrar 

D/10 Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæði) 

D/11 Sykurrófur (þó ekki fræ) 

D/12 Fóðurrófur og fóðurkál (þó ekki fræ) 

D/13 Iðnaðarjurtir (þ.m.t. olíuauðug fræ jurtkenndra plantna, þó ekki fræ trefjajurta, humals, 
tóbaks og annarra iðnaðarjurta), þ.m.t.: 

D/13 a) tóbak 

D/13 b) humall 

D/13 c) baðmull 

D/13 d) aðrar jurtir með olíufræjum eða trefjajurtir og aðrar iðnaðarjurtir 

D/13 d) i) j u r t i r  með  o l íu f ræjum eða  t r e f j a ju r t i r  ( a l l s )  

D/13 d) ii) i lmjur t i r ,  lækn inga jur t i r  og  k rydd jur t i r  

II. Helstu ilmjurtir, lækningajurtir og kryddjurtir eru: 

hvönn (Angelica spp.), völvuauga (Atropa spp.), kamilla (Matricaria spp.), broddkúmen (Carum 
spp.), fingurbjargarblóm (Digitalis spp.), maríuvöndur (Gentiana spp.), ísópur (Hyssopus spp.), 
jasmína (Jasminum spp.), lofnarblóm (Lavandula spp.), meiran (Origanum spp.), melissa 
(Melissa spp.), mynta (Mentha spp.), valmúi (Papaver spp.), hörpulauf (Vinca spp.), psyllium 
(fræ) (Psyllium spp.), saffran (Curcuma spp.), salvía (Salvia spp.), gullfífill (Calendula spp.), 
garðabrúða (Valeriana spp.) o.s.frv. 

D/13 d) iii) Aðra r  iðnaða rp lön tu r  

D/14 og D/15 Nýtt grænmeti, melónur, jarðarber 

II. Ræktaðir ætisveppir (I/02) eru ekki meðtaldir. 
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D/14 Nýtt grænmeti, melónur, jarðarber — utanhúss eða undir lágu (óaðgengilegu) skýli 

D/14 a) Blönduð akuryrkja 

I. Grænmeti, melónur og jarðarber í skiptirækt með öðrum nytjaplöntum. 

D/14 b) Garðyrkja í atvinnuskyni 

I. Grænmeti, melónur og jarðarber í skiptirækt með öðrum nytjaplöntum í garðyrkju. 

D/15, D/17   Ræktun undir gleri eða öðru (aðgengilegu) skýli 
og G/07 

I. Nytjajurtir sem vaxa allan eða stærsta hluta líftíma síns í gróðurhúsi eða undir föstu eða 
færanlegu skýli (úr gleri eða stífu eða sveigjanlegu plasti). 

II. Hér eru undanskildar plastplötur, sem eru lagðar á jörðina, einnig ræktun undir hjálmum eða í 
göngum, sem eru ekki aðgengileg, eða undir færanlegum, glerjuðum grindum. 

Að því er varðar færanleg gróðurhús og skýli skal skrá heildarsvæðið sem var skýlt síðustu 12 
mánuði (svæðin eru lögð saman til að reikna út heildarsvæðið sem var skýlt), ekki einungis það 
svæði sem er skýlt hverju sinni. 

Ræktunarsvæði, sem eru um tíma undir gleri og í annan tíma undir berum himni, skal skrá sem 
svæði undir gleri nema þau séu undir gleri í afar stuttan tíma. 

Ef sama svæði undir gleri er notað oftar en einu sinni skal skrá það einungis einu sinni. 

Einungis skal telja með grunnflöt gróðurhúsa á mörgum hæðum. 

D/16 og D/17 Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum): 

D/18 Fóðurjurtir 

I. Allar grænar fóðurjurtir í skiptirækt með öðrum nytjaplöntum í sama landi skemur en í fimm ár 
(einærar eða fjölærar fóðurjurtir). 

II.  Korntegundir og iðnaðarjurtir, sem eru uppskornar og/eða nýttar sem grænfóður, eru taldar með. 
Fóðurrófur og fóðurkál (D/12) er ekki meðtalið. 

D/18 a) Skammær grös 

I. Grasplöntur fyrir beit, hey eða vothey sem eru meðtaldar sem hluti af venjulegri skiptirækt í 
a.m.k eitt ár og skemur en í fimm ár og sáð er til ásamt grasi eða grasblöndum. Áður en sáð er 
eða plantað að nýju í þessi svæði eru þau plægð eða rudd eða plöntunum eytt á annan hátt, t.d. 
með illgresiseyði. 

D/18 b) Annað grænfóður 

I. Aðrar fóðurplöntur sem eru aðallega einærar (t.d. flækjur, grænfóðurmaís og kornjurtir, sem eru 
skornar og/eða notaðar í fóður áður en þær eru fullþroskaðar, belgjurtir). 
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D/18 b) i) Grænfóðurmaí s  (ma í s  í  vo tve rkun)  

I. Maísrækt til votverkunar 

II. Allar gerðir fóðurmaíss sem eru ekki skornar sem korn (heilir stönglar, plöntuhlutar eða heilar 
plöntur). Þar með talinn er grænfóðurmaís sem er notaður beint í dýrafóður (ekki votverkaður) og 
heilir stönglar (korn + blómskipunarstilkur + hýði), uppskornir í fóður eða votverkaðir. 

D/18 b) ii) Be lg ju r t i r  

I. Belgjurtir sem eru skornar, áður en þær verða fullþroska, til fóðurs í heilu lagi. 

D/19 Fræ og ungplöntur á ræktanlegu landi (þó ekki korn, belgjurtir, kartöflur og jurtir með 
olíuauðug fræ) 

I. Svæði sem gefa af sér fræ og ungplöntur til sölu, þó ekki korn, hrísgrjón, belgjurtir, kartöflur eða 
olíufræ. Fræ og ungplöntur til eigin nota bújarðarinnar (t.d. ungar grænmetisplöntur eins og 
hvítkáls- eða íssalatsungplöntur) eru tilgreindar undir fyrirsögn þeirrar nytjajurtar sem um ræðir. 

II. Grænfóðurfræ eru meðtalin. 

D/20 Aðrar ræktunarplöntur 

I. Ræktunarplöntur eru ekki meðtaldar í D/01 til D/19 eða í D/21 til D/22. 

D/21 og D/22 Hvíldarland 

II. Gera skal greinarmun á hvíldarlandi og svæði undir skiptiræktun (I/01) eða landbúnaðarsvæði 
sem er ekki hagnýtt (H/01). Grundvallareinkenni hvíldarlands er að það er hvílt svo að það nái 
sér, að jafnaði í heilt uppskeruár. 

Hvíldarland getur verið: 

1. autt land án nokkurrar uppskeru, 

2. land með sjálfsprottinn gróður sem unnt er að nota sem fóður eða plægja niður, 

3. land sem einungis er sáð í til framleiðslu grænáburðar (grænt hvíldarland). 

D/21 Hvíldarland án styrkja 

I. Allt land til skiptiræktar, hvort sem það er ræktað eða ekki, sem gefur ekki af sér uppskeru á 
uppskeruárinu og nýtur engrar fjárhagsaðstoðar eða styrkja. 

D/22 Hvíldarland án notagildis í efnahagslegu tilliti sem fellur undir styrkjakerfi vegna 
ræktunarhlés 

I. Svæði sem bújörðin getur hlotið fjárhagsaðstoð fyrir sem hvatningu til ræktunarhlés á ræktanlegu 
landi í samræmi við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 2328/91 (7), jafnframt því að vera í samræmi við 
reglugerð ráðsins (EBE) nr. 1765/92 (8) og reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EBE) nr. 334/93 
(9), eða, eftir atvikum, nýjustu löggjöf. Ef fyrir hendi eru innlendar áætlanir eru þessi svæði 
einnig tekin með í þessu könnunaratriði. Svæði, þar sem framleiðslu er hætt samkvæmt áætlun 
lengur en í fimm ár, skal skrá í H/01 og H/03. 

 
 
(1)   Stjtíð. EB L 218, 6.8.1991, bls. 1. 
(2)   Stjtíð. EB L 181, 1.7.1992, bls. 12. 
(3)   Stjtíð. EB L 38, 16.2.1993, bls. 12. 
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II. Ræktanlegt land, þar sem önnur framleiðsla en matvælaframleiðsla er heimiluð samkvæmt 
áætlun og sem er ræktað samkvæmt samningum, er skráð annars staðar undir D/01 til D/20. 

E. MATJURTAGARÐAR 

I. Land sem er aðskilið frá öðru landi bújarðarinnar og auðþekkjanlegt sem matjurtagarður og er 
notað til ræktunar afurða sem eru aðallega handa þeim sem búa á bújörðinni en eru ekki til 
sölu.II. Ekki meðtalið er: 

— skemmtigarðar (almenningsgarðar og grasflatir) (H/03), 

— svæði sem eru ræktuð hjá stofnanaheimilum, t.d. rannsóknarstofnunum, trúfélögum, 
heimavistarskólum, fangelsum o.s.frv. Þessi svæði teljast vera bújarðir ef rekstur slíkra 
bújarða, þegar þær tengjast stofnanaheimili, uppfyllir aðrar viðmiðanir fyrir bújörð. Þessi 
svæði eru flokkuð eftir notkun þeirra á sama hátt og svæði bújarðar. 

F. FASTAGRASLENDI OG ENGI 

F/01 Bithagi og engi, þó ekki rýrt beitiland 

I. Annað land en rýrt beitiland, ekki meðtalið í skiptiræktarkerfinu, sem er notað fyrir fasta 
framleiðslu (fimm ár eða lengur) grænfóðurs, hvort sem sáð er til þess eða það er sjálfsáð og 
hvort sem það er notað til beitar eða í þurrheys- eða votheysverkun. 

II. Eftirfarandi liðir eru ekki meðtaldir: 

— rýrt beitiland, hvort sem það er notað öðru hverju eða að staðaldri (F/02), 

— bithagi og beitiland á hæð eða fjalli sem er ekki í notkun (H/01). 

F/02 Rýrt beitiland 

I. Bithagi, yfirleitt í hæðóttu landi sem er ekki bætt með áburði, ræktun, sáningu eða framræslu. 

II. Til þeirra getur talist grýtt jörð, heiðar, mýrlendi og „hjartaskógar“ í Skotlandi. 

Rýrt beitiland, sem er ekki í notkun, er ekki meðtalið (H/01). 

 

G. FJÖLÆRAR NYTJAPLÖNTUR 

I. Nytjaplöntur sem eru ekki í skiptirækt (á þó ekki við um fastagraslendi) eru ræktaðar í langan 
tíma og gefa uppskeru í nokkur ár. 

II. Í þessum flokki eru gróðrarstöðvar (þó ekki gróðrarstöðvar fyrir skógartré sem eru reknar í 
atvinnuskyni og flokkast sem skóglendi) og plöntur til að flétta eða vefa úr (körfuviður, reyr, sef 
o.s.frv.: G/06). 

Fjölærar nytjaplöntur, sem eru meðhöndlaðar sem grænmeti, skrautjurtir eða iðnaðarplöntur (t.d. 
sperglar, rósir, skrautrunnar, sem eru ræktaðir vegna blóma sinna eða laufa, jarðarber og humlar), 
teljast ekki með í þessum flokki. 

G/01 Ávaxta- og berjaekrur 

I. Svæði með trjám, runnum og til framleiðslu á aldinum. Í aldingörðum getur ýmist verið stutt eða 
langt bil á milli trjánna og þar er ekki heimilt að hafa aðrar nytjaplöntur. 
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II. Kastaníutré eru meðtalin. 

Sítrus- og ólífuekrur og vafningsjurtir (G/02, G/03 og G/04) eru ekki meðtaldar. 

G/01 a) Nýir ávextir og berjategundir frá tempraða beltinu 

G/01 b) Ávaxta- og berjategundir frá heittempraða beltinu 

II. Til dæmis teljast eftirfarandi nytjaplöntur til ávaxta- og berjategunda á heittempruðum svæðum: 
nónberkja (Anona spp.), ananas (Ananas spp.), lárpera (Persea spp.), banani (Musa spp.), 
fíkjukaktus (Opuntia spp.), litkaber (Litchi spp.), kíví (Actinidea spp.),papæjualdin (Carica spp.), 
mangó (Mangifera spp.), gvava (Psidium spp.) og píslaraldin (Passiflora spp.). 

G/01 c) Hnetur 

G/02 Sítrusekrur 

G/03 Ólífuekrur 

G/03 a) sem gefa að jafnaði af sér ólífur til átu 

G/03 b) sem gefa að jafnaði af sér ólífur til olíuframleiðslu 

G/04 Vínekrur 

G/04 a) Vínekrur sem gefa að jafnaði af sér gæðavín 

I. Ræktun þrúguyrkja, að jafnaði til að framleiða gæðavín í tilteknum héruðum (gæðavín fth), sem 
uppfyllir kröfur reglugerðar (EBE) nr. 817/70 (10) og (EBE) nr. 823/87 (11), eða, eftir atvikum, 
nýjustu löggjafar, kröfurnar, sem mælt er fyrir um við framkvæmd þeirra, og kröfur sem mælt er 
fyrir um í innlendum reglum. 

G/04 b) Vínekrur sem gefa að jafnaði af sér annað vín 

I. Ræktun þrúguyrkja til framleiðslu annars víns en gæðavíns fth. 

G/04 c) Vínekrur sem gefa að jafnaði af sér vínber til átu 

G/04 d) Vínekrur sem gefa að jafnaði af sé: rúsínur 

G/05 Gróðrarstöðvar 

I. Svæði þar sem ungar, viðarkenndar plöntur eru ræktaðar undir berum himni til umplöntunar 
síðar: 

a) gróðrarstöðvar fyrir vínviðar- og frumstofna, 

b) gróðrarstöðvar fyrir aldintré, 

c) gróðrarstöðvar fyrir skrautjurtir, 
 

 
(1)   Stjtíð. EB L 99, 5.5.1970, bls. 20. 
(2)   Stjtíð.EB L 84, 27.3.1987, bls. 59. 
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d) gróðrarstöðvar fyrir skógartré (þó ekki þau sem eru í skóglendi og er ætlað að uppfylla þarfir 
bújarðarinnar), 

e) tré og runnar til að gróðursetja í görðum, almenningsgörðum og meðfram vegum og ám, t.d. 
limgerði, rósarunnar og aðrir skrautrunnar og skrautbarrtré, þ.m.t. í öllum tilvikum stofnar 
þeirra og ungplöntur. 

II. Gróðrarstöðvar fyrir skógartré, sem eru reknar í atvinnuskyni, annaðhvort í skóglendi eða ekki, 
eru skráðar í G/05, sem og gróðrarstöðvar fyrir skógartré, sem eru ekki reknar í atvinnuskyni, eru 
ekki í skóglendi og eiga að uppfylla þarfir bújarðarinnar. Hins vegar eru gróðrarstöðvar (yfirleitt 
litlar) í skóglendi, sem ætlað er að uppfylla þarfir bújarðarinnar, skráðar með skóglendi (liður 
H/02). 

Í töflu: 

Gróðrarstöðvar fyrir skógartré 

 Í atvinnuskyni Ekki í atvinnuskyni (til notkunar 
á bújörðinni) 

Í skóglendi G/05 H/02 

Ekki í skóglendi G/05 G/05 

 

G/06 Aðrar fjölærar nytjaplöntur 

I. Fjölærar nytjaplöntur í ræktun utanhúss, aðrar en skráðar eru í G/01 til G/05, einkum til að flétta 
eða vefa úr (sjá 02.01.42 í skránni yfir landbúnaðarafurðir). 

G/07 Fjölærar nytjaplöntur undir gleri (sjá D/15, D/17) 

H. ANNAÐ LAND 

„Annað land“ er ræktað land sem ekki er hagnýtt (ræktað land sem ekki er lengur nytjað af 
efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað við skiptirækt) og land með 
byggingum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, gróðursnautt land o.s.frv. 

H/01 og H/03 Ræktað land sem ekki er hagnýtt (ræktað land sem ekki er lengur nytjað af 
efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað við skiptirækt) og annað 
land (með byggingum, bæjarhlöðum, skemmtigörðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, 
gróðursnautt land, land með grýttum jarðvegi o.s.frv.) 

II. Frá og með 1988 er farið með flokka H/01 og H/03, sem farið var með sem sérstök 
könnunaratriði til og með könnuninni 1987, sem eitt könnunaratriði: „H/01 og H/03“. 

Þessi tvö könnunaratriði eru ennþá skráð sérstaklega til að tryggja samfellu milli kannananna 
sem gerðar voru frá 1988 og fyrri kannana. 

H/01 Ræktað land sem ekki er hagnýtt (ræktað land sem ekki er lengur nytjað af 
efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað við skiptirækt) 

I. Svæði sem áður var notað til ræktunar en var á viðmiðunarári könnunarinnar ekki lengur ræktað 
af efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og er ekki notað við skiptirækt. 

II. Hægt er að hefja ræktun á þessu landi á ný með því að nýta þá framleiðsluþætti sem að jafnaði 
eru fyrir hendi á bújörð. 
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Eftirfarandi liðir eru ekki meðtaldir: 

— skemmtigarðar (almenningsgarðar og grasflatir) (H/03), 

— hvíldarland (D/21 og D/22). 

H/03 Annað land (með byggingum, skemmtigörðum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, 
grjótnámum, gróðursnauðu landi, grýttum jarðvegi o.s.frv.). 

I. Allir hlutar heildarsvæðisins, sem tilheyrir bújörðinni, sem teljast hvorki hagnýtt land, land sem 
er ekki hagnýtt né skóglendi. 

II. Þessi fyrirsögn nær einkum yfir: 

1. svæði sem eru ekki notuð beint til jarðræktar en eru nauðsynleg búrekstrinum, t.d. land undir 
byggingar eða vegi, 

2. svæði sem henta ekki til landbúnaðarframleiðslu, þ.e. sem einungis er hægt að rækta með 
búnaði sem að jafnaði er ekki fyrir hendi á bújörð, t.d. fen, heiðar o.s.frv. 

3. skemmtigarða (almenningsgarða og grasflatir). 

H/02 Skóglendi 

I. Svæði sem eru þakin trjám eða skógarrunnum, þ.m.t. aspaekrur, í skógi eða ekki, og 
gróðrarstöðvar fyrir skógartré í skóglendi, sem er ætlað að uppfylla þarfir bújarðarinnar, sem og 
aðstaða í skógum (vegir, geymslustaðir fyrir timbur o.s.frv.). 

II. Ef nytjajurtir eru ræktaðar í tengslum við skóglendi er svæðinu skipt hlutfallslega eftir notkun 
landsins. 

Vindbrjótar, skjólbelti, limgerði o.s.frv. skulu tekin með að því marki sem þau teljast til skóg-
lendis. 

Jólatré og tré og runnar sem eru ræktuð aðallega til notkunar í orkuvinnslu eru skráð hér, óháð 
því hvar þau eru ræktuð. 

Eftirfarandi liðir eru ekki meðtaldir: 

— valhnetu- og kastaníutré, sem eru ræktuð vegna aldina (G/01), og aðrar plantekrur fyrir 
önnur tré en skógartré (G) og körfuvið (G/06), 

— svæði með stökum trjám eða trjám í litlum lundum eða röðum (H/03), 

— almenningsgarðar (H/03), garðar (almenningsgarðar og grasflatir) (H/03), graslendi (F/01 og 
F/02) og rýrt beitiland sem er ekki hagnýtt (H/01), 

— heiðar og mýrar (F/01 eða H/01), 

— gróðrarstöðvar fyrir skógartré, sem eru reknar í atvinnuskyni, og aðrar gróðrarstöðvar utan 
skóglendis (G/05). 

H/02 f) Skóglendi sem er einkum ræktað í því skyni að selja trjáviðinn sem framleiddur er 

I. Skóglendi bújarðar þar sem beitt er aðgerðum sem hafa áhrif á vöxt trjánna eða hraða honum, s.s. 
grisjun, áburðargjöf og endurbætur eða endurnýjun ræktunarstofna. 

H/02 (g) Skóglendi með stuttan skiptiræktunartíma 

I. Skóglendi fyrir ræktun viðarplantna þar sem skiptiræktunartíminn er 15 ár eða minna. 
Skiptiræktunartímabilið er tíminn frá fyrstu sáningu/plöntun trjánna fram að uppskeru 
endanlegrar afurðar þar sem eðlilegar ræktunaraðgerðir, s.s. grisjun, eru ekki meðtaldar. 
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II. Fullunnar afurðir af þessum svæðum gætu t.d. verið jólatré, afurðir til orkuvinnslu (t.d. víðir), 
viðardeig (t.d. ösp, ilmviður). 

I. SAMRÆKTUN OG SKIPTIRÆKTUN, SVEPPIR, VÖKVUN, GRÓÐURHÚS, AÐSTAÐA TIL AÐ 
GEYMA HÚSDÝRAÁBURÐ, RÆKTUNARHLÉ AKURLANDS OG STJÓRN NÆRINGAREFNA 

I/01 Skiptiræktun (þó ekki matjurtaræktun og ræktun undir gleri) 

I. Nytjaplöntur sem er sáð til eftir (eða mögulega fyrir) aðaluppskeru og uppskornar á 12 mánaða 
viðmiðunartímabilinu. Tilgreina skal svæði fyrir hverja tegund nytjaplantnanna ef fleiri en ein 
tegund er í skiptiræktun (eða forræktun). 

II. Svæðið undir skiptiræktun er ekki tvítalið, þ.e. svæðið er einungis skráð í D- til G-lið að því er 
varðar aðaluppskeruna og svæðið undir skiptiræktunina er ekki skráð annars staðar en í lið I/01. 

Eftirfarandi ræktun er ekki meðtalin: 

— garðrækt fyrir markað, ræktun undir gleri og matjurtagarðar, 

— milliræktun til framleiðslu á „grænum“ áburði (b-liður I/09). 

I/01 a) Korn (D/01 til D/08), ekki sem fóður 

I/01 b) Belgjurtir (D/09), ekki sem fóður 

I/01 c) Olíufræ (i-liður D/13), ekki sem fóður 

I/01 d) Önnur skiptiræktun 

I/02 Sveppir 

I. Ætisveppir sem eru ræktaðir í byggingum, sem hafa verið sérstaklega reistar eða aðlagaðar að 
svepparækt, sem og í neðanjarðarrými, hellum og kjöllurum. 

II. Í könnuninni verður að skrá ræktunarbeð sem eru tiltæk fyrir ræktun nytjaplantna og eru eða 
verða fyllt moltu a.m.k. einu sinni á 12 mánaða viðmiðunartímabilinu. 

Svæðið er þó einungis talið einu sinni þótt þetta sé gert oftar en einu sinni. 

I/03 Áveitusvæði 

I/03 a) Heildaráveitusvæði 

I. Stærsta svæðið sem hægt er að vökva á viðmiðunarárinu með þeim búnaði og vatnsmagni sem að 
jafnaði er fyrir hendi á bújörðinni. 

II. Munur getur verið á heildaráveitusvæðinu og samanlögðum svæðum með vökvunarbúnaði því 
búnaðurinn getur verið færanlegur og þess vegna er hægt að nota hann á mörgum stykkjum á 
uppskeruárinu. Afkastageta getur einnig takmarkast af því vatnsmagni sem er fyrir hendi eða af 
því tímabili þegar hægt er að nota færanlegan búnað. 

I/03 b) Svæði sem vatni er veitt á minnst einu sinni á ári 

I. Ræktunarsvæði sem hefur verið vökvað a.m.k. einu sinni á 12 mánaða tímabilinu fyrir 
könnunardaginn. 
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II. Ræktun undir gleri og matjurtagarðar, sem eru yfirleitt alltaf vökvaðir, eru ekki meðtaldir. 

Ef fleiri en einni tegund nytjaplantna er sáð í stykki á uppskeruárinu skal einungis skrá svæðið 
einu sinni: fyrir aðalnytjaplönturnar, ef þær voru vökvaðar, en annars fyrir mikilvægustu 
nytjaplönturnar í skiptiræktun sem eru vökvaðar. 

I/04 Grunnflötur starfræktra gróðurhúsa 

I. Gróðurhús eru föst eða færanleg mannvirki úr gleri, plasti eða einhverju öðru efni, sem er 
hálfgagnsætt en vatnsþolið, þar sem nytjaplöntur eru ræktaðar í skjóli. 

Eftirfarandi liðir eru ekki meðtaldir: 

— fastir, færanlegir eða stillanlegir rammar, 

— lág (óaðgengileg) plastgöng, 

— hjálmar. 

II. Aðeins eru meðtalin gróðurhús sem hafa verið starfrækt síðustu 12 mánuðina fyrir 
könnunardaginn. 

Tilgreina skal grunnflöt gróðurhúsanna. Þegar um er að ræða færanleg mannvirki skal aðeins 
færa grunnflötinn inn einu sinni. Þó að grunnflötur undir gleri sé notaður nokkrum sinnum á ári 
er hann aðeins talinn einu sinni. 

I/05 Samræktaðar nytjaplöntur 

I. Samhliða ræktun á skammærum nytjaplöntum (ræktunarplöntur eða bithagar og engi) og 
fjölærum nytjaplöntum og/eða skógarplöntum í sama stykki og í víðari skilningi einnig samhliða 
ræktun á mismunandi tegundum langærra og skammærra nytjaplantna í sama stykki. 

II. Þetta könnunaratriði nær yfir heildarsvæðið sem er í raun notað fyrir samræktaðar nytjaplöntur. 
Fjallað er um skiptingu heildarsvæðisins eftir mismunandi tegundum nytjaplantna í D- til I-lið, 
„Landnotkun“. 

I/05 a) Nytjaplöntur í jarðyrkju (þ.m.t. bithagar og engi) — nytjaplöntur í skógrækt 

I/05 b) Fjölærar nytjaplöntur — einærar nytjaplöntur 

I/05 c) Fjölærar nytjaplöntur—- fjölærar nytjaplöntur 

I/05 d) Annað 

I/07 Húsdýraáburður (fastur húsdýraáburður, fljótandi húsdýraáburður og blanda af hvoru 
tveggja) 

I. Fastur húsdýraáburður: húsdýraskítur (með eða án hálms), hugsanlega eilítið blandaður hlandi. 

Fljótandi húsdýraáburður: húsdýrahland, hugsanlega eilítið blandað skít og/eða vatni. 

Blanda fasts og fljótandi húsdýraáburðar: fljótandi húsdýraáburður, þ.e. blanda skíts og hlands 
frá húsdýrum, hugsanlega einnig eilítið blandaður vatni og/eða hálmi. 
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I/07 a) Geymsluaðstaða 

I. Þegar um er að ræða fastan húsdýraáburð vísar geymsluaðstaða til ógagndræps yfirborðs með 
frárennslishindrunum, með eða án þaks. 

Þegar um er að ræða fljótandi áburð eða blöndu fasts og fljótandi áburðar vísar geymsluaðstaða 
til vatnsþétts tanks, sem er opinn eða með þaki, eða til lóns með þéttum botni. 

I/07 b) Geymslurými 

I. 

1. Fyrir fastan húsdýraáburð: geymslusvæðið í fermetrum. 

Fyrir fljótandi húsdýraáburð og blöndu fasts og fljótandi húsdýraáburðar: geymslusvæðið í 
rúmmetrum. 

2. Að því er varðar Danmörku, Finnland og Svíþjóð: Fjöldi mánaða sem hægt er að geyma 
áburðinn, sem framleiddur er á bújörðinni, í geymsluaðstöðunni án þess að hætta sé á frárennsli 
og án þess að hún sé tæmd öðru hverju. 

II. Svæðið og magnið vísa til svæðisins eða magnsins sem hægt er að nýta án hættu á frárennsli. 

I/07 c) Lokuð geymsluaðstaða 

I. Geymsluaðstaða fyrir húsdýraáburð sem er lokuð þannig að áburðurinn er varinn fyrir regni eða 
annarri úrkomu. 

I/07 d) Metanendurvinnslukerfi 

I. Kerfi fyrir endurvinnslu á metani sem losnar úr húsdýraáburðinum þannig að það rjúki ekki upp í 
andrúmsloftið. 

I/08 Svæði sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé og er skipt upp í: 

a) hvíldarland, ónotað í efnahagslegu tilliti (þegar skráð í D/22) 

b) ræktunarsvæði fyrir landbúnaðarhrávöru til annarra nota en sem matvæli/fóður (t.d. sykurrófur, 
repja, tré, runnar o.s.frv., þ.m.t. linsubaunir, kjúklingabaunir og flækjur; þegar skráð í D og G), 

c) svæði, umbreytt í fastabithaga og engi (þegar skráð í F/01 og F/02) 

d) svæði, áður landbúnaðarsvæði, umbreytt í skóglendi eða sem verið er að undirbúa fyrir skógrækt 
(þegar skráð í H/02) 

e) annað (þegar skráð í H/01 og H/03) 

I. Svæði sem bújörðin getur hlotið fjárhagsaðstoð fyrir sem hvatningu til ræktunarhlés á ræktanlegu 
landi í samræmi við reglugerð (EBE) nr. 2328/91, jafnframt því að vera í samræmi við reglugerð 
(EBE) nr. 1765/92 og reglugerð (EBE) nr. 334/93 eða, eftir atvikum, nýjustu löggjöf. 

II. Einungis skal skrá þau svæði sem bújörðin getur hlotið fjárhagsaðstoð fyrir á viðmiðunarári 
könnunarinnar. 

I/09 Stjórn næringarefna 

I/09 a) Þekjuplantna til að draga úr tapi næringarefna að vetrarlagi 

I. Nytjaplöntur sem sáð er til á haustin til að draga úr tapi næringarefna að vetrarlagi. 
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II. Varast skal að rugla þessum plöntum saman við venjulegar, grænar haustplöntur, eins og 
hausthveiti eða graslendi, þar sem um er að ræða plöntur sem er sáð til að hausti í þeim eina 
tilgangi að draga úr tapi næringarefna. Að öllu jöfnu eru þær plægðar niður að vori áður en sáð er 
fyrir öðrum nytjaplöntum og eru ekki uppskornar eða notaðar til beitar. 

I/09 b) Niturbindandi plöntur notaðar til að bæta jarðveg 

I. Tilteknar nytjaplöntur, aðallega belgjurtir með niturbindandi eiginleikum, sem er sáð til að bæta 
jarðveginn, þ.e. svonefndur „grænn“ áburður. 

II. Í grundvallaratriðum eru tvær aðferðir við notkun þeirra: sá þeim í bland við aðrar plöntur eða í 
hreinni ræktun, stundum sem skiptiræktun eftir uppskeru annarrar plöntu. Plönturnar eru plægðar 
niður í jörðina, ekki uppskornar, og niturinnihald þeirra verður áburður fyrir þær plöntur sem á 
eftir koma. Hlutverk belgjurtanna, sem sáð er í bland við aðrar nytjaplöntur, er að vera 
nituruppspretta fyrir aðalnytjaplönturnar en þær koma yfirleitt að meira gagni þegar þeim er leyft 
að spretta eftir að aðalplönturnar hafa verið uppskornar og síðan plægðar niður. Upplýsingarnar 
sem er safnað snerta hreinu ræktunina. 

J. BÚFÉ (á könnunardegi) 

J/01 til J/19 Búfé 

I. Fjöldi búfjár sem er á degi könnunarinnar í beinni vörslu eða umsjá bújarðarinnar. Dýrin þurfa 
ekki að vera í eigu ábúandans. Þessi dýr geta verið á bújörðinni (á hagnýttu landi eða í húsum 
sem bújörðin notar) eða utan bújarðarinnar (á sameiginlegu beitarlandi eða í árstíðabundnum 
flutningum o.s.frv.). 

II. Gæludýr og önnur dýr en hestar, sem eru ekki notuð í framleiðslu eða til tekjuöflunar, þ.e. 
einungis notuð til skemmtunar fyrir aðstandendur ábúanda, eru ekki skráð. 

Dýr á beitarlandi bújarðarinnar í eigu annars fyrirtækis, sem ekki í landbúnaði, t.d. fóður-
verksmiðju eða sláturhúsi, eru ekki skráð. 

Hjarðir fardýra, sem tilheyra ekki bújörðum á landbúnaðarsvæðum, flokkast sem sjálfstæðar 
bújarðir. 

Eftirfarandi er ekki meðtaldið: 

— dýr sem verið er að flytja (t.d. kvendýr sem er farið með til að þau fái fang), 

— dýr í hagabeit á annarri bújörð. 

J/01 Dýr af hestaætt 

II. Reið- og veðhlaupahestar og hestar, sem eru einungis notaðir til skemmtunar fyrir aðstandendur 
ábúanda, eru meðtaldir. 

J/02 til J/08 Nautgripir 

II. Bufflar eru meðtaldir 

J/02 Nautgripir yngri en eins árs 

J/03 Naut, a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára 
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J/04 Kvígur, a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára 

II. Bornar kvígur eru ekki meðtaldar (J/07 og J/08). 

J/05 Naut, tveggja ára eða eldri 

J/06 Kvígur 

I. Kvígur, tveggja ára eða eldri, sem hafa enn ekki borið. 

II. Kvígur, tveggja ára eða eldri, sem hafa enn ekki borið, eru meðtaldar hér, jafnvel þótt þær séu 
kelfdar á könnunardeginum. 

J/07 og J/08 Mjólkurkýr, aðrar kýr 

I. Kýr: bornar kvígur (þ.m.t. þær sem eru yngri en tveggja ára). 

J/07 Mjólkurkýr 

I. Kýr sem vegna kyns síns eða tiltekinna eiginleika eru einungis eða að mestu leyti haldnar til 
mjólkurframleiðslu til manneldis eða vegna vinnslu mjólkurafurða. Meðtaldar eru aflóga (hættar 
framleiðslu) mjólkurkýr (einnig ef þær eru aldar frá síðasta mjólkurskeiði þeirra þar til þeim er 
slátrað). 

J/08 Aðrar kýr 

I. 

1. Kýr sem vegna kyns síns eða tiltekinna eiginleika eru einungis eða að mestu leyti haldnar til 
undaneldis og er mjólk þeirra ekki ætluð til manneldis eða vinnslu mjólkurafurða. 

2. Dráttarkýr. 

II. Aðrar aflóga kýr (hvort sem þær eru aldar áður en þeim er slátrað eða ekki). 

J/09 Sauðfé (á öllum aldri) 

J/09 a) Sauðfé: ær til undaneldis 

I. Bornar ær. 

II. Þ.m.t.: 

— ær og ærlömb til undaneldis, 

— aflóga ær. 

J/09 b) Annað sauðfé 

I. Allt annað sauðfé en ær til undaneldis. 

J/10 Geitur (á öllum aldri) 
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J/10 a) Geitur: huðnur til undaneldis 

I. Bornar huðnur. 

II. Þ.m.t.: 

— huðnur og kiðlingar til undaneldis, 

— aflóga huðnur. 

J/10 b) Aðrar geitur 

I. Allar aðrar geitur en huðnur til undaneldis. 

J/11 til J/13 Svín 

J/11 Grísir undir 20 kílóum að þyngd 

J/12 Gyltur til undaneldis sem vega 50 kíló og meira 

II. Aflóga gyltur eru ekki meðtaldar. 

J/13 Önnur svín 

I. Svín, sem vega milli 20 og 50 kíló, eldissvín, þ.m.t. aflóga geltir og aflóga gyltur, sem vega 
a.m.k. 50 kíló (einnig þau sem eru alin áður en þeim er slátrað), og geltir til undaneldis sem eru 
a.m.k. 50 kíló að þyngd. 

J/14 til J/16 Alifuglar 

J/14 Holdakjúklingar 

II. Unghænur, varphænur og aflóga varphænur eru ekki meðtaldar. 

J/15 Varphænur 

II. Unghænur sem enn ekki verpa og aflóga hænur eru meðtaldar. Allar varphænur eru meðtaldar, 
hvort sem eggin eru til manneldis eða til undaneldis. Hanar til undaneldis fyrir varphænur eru 
meðtaldir. 

J/16 Aðrir alifuglar (endur, kalkúnar, gæsir, perluhænsn) 

J/17 Kanínur: kvendýr til undaneldis 

I. Kvenkanínur, til framleiðslu eldiskanína, sem hafa eignast unga. 

J/18 Býflugur 

I. Fjöldi býflugnabúa með býflugum til framleiðslu á hunangi. 

II. Hvert sambú býflugna (býflugnahópur) skal skrá sem eitt bú, óháð eðli og tegund 
býflugnabúsins. 
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J/19 Annar búpeningur 

I. Allt búfé sem er notað til framleiðslu á landbúnaðarafurðunum sem um getur í A-lið II. viðauka, 
þó ekki á afurðunum sem um getur í B-lið II. viðauka. 

J/19 8a) Hjartardýr (þó ekki hreindýr) 

I. Hjartardýr sem eru alin innilokuð í þeim tilgangi að framleiða kjöt, ekki til veiða. 

K. DRÁTTARVÉLAR, JARÐVINNSLUVÉLAR, ANNAR VÉLBÚNAÐUR OG TÆKI 

Notkun vélbúnaðar 

I. Vélbúnaður sem er notaður á bújörðinni á 12 mánaða tímabili fyrir könnunardaginn. 

Í eigu bújarðarinnar: 

I. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjakostur í eigu bújarðarinnar á könnunardeginum. 

II. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjakostur, sem hafa verið lánuð öðrum bújörðum 
tímabundið, eru meðtalin. 

Í notkun á nokkrum bújörðum: 

1. Í eigu annarrar bújarðar: 

I. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjabúnaður í eigu bújarðar og í notkun á bújörðinni sem 
verið er að kanna (t.d. samkvæmt fyrirkomulagi um gagnkvæma aðstoð eða á leigu frá samtökum 
um vélaleigu). 

2. Í eigu samvinnufélags 

I. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjakostur í eigu samvinnufélaga og í notkun á bújörðinni 
sem verið er að kanna. 

3. Í sameign: 

I. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjakostur í sameign tveggja eða fleiri bújarða eða í eigu 
hóps um samnýtingu vélbúnaðar. 

Í eigu tækjaleigu: 

I. Vélknúin ökutæki, vélbúnaður og tækjabúnaður í eigu tækjaleigu. 

II. Tækjaleigur eru fyrirtæki sem veita þjónustu á bújörðum samkvæmt verktakasamningi og nota til 
þess vélknúin ökutæki. Þetta getur verið aðal- eða aukastarfsemi fyrirtækisins (t.d. fyrirtæki þar 
sem aðalstarfsemin felst í sölu og viðgerðum á landbúnaðartækjum, verslun með eða vinnslu á 
landbúnaðarafurðum, í búrekstri, eða náttúruverndarstofnun á staðnum). 

K/01 Fjórhjóladráttarvélar, beltadráttarvélar, áhaldavagnar 

I. Allar dráttarvélar, sem eru með a.m.k. tvo ása og eru í notkun á bújörð, og öll vélknúin ökutæki 
önnur sem eru notuð sem landbúnaðardráttarvélar. Undir þessa fyrirsögn falla sérstök ökutæki, 
s.s. jeppar og ,,Unimog“-torfærubifreiðar o.s.frv., sem eru notuð sem landbúnaðardráttarvélar. 
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Vélknúin ökutæki, sem eru notuð á 12 mánaða tímabilinu sem könnunin tekur til en eingöngu við 
skógrækt, fiskveiðar, skurðgröft, vegagerð og annars konar gröft, eru þó ekki meðtalin. 

K/02 Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar, vélknúnar sláttuvélar 

I. Vélknúin ökutæki, sem eru notuð í landbúnaði, garðyrkju og vínrækt, með einum ási eða áþekk 
ökutæki án áss. 

II. Vélar, sem eru eingöngu notaðar í almenningsgörðum og á grasflötum, eru ekki meðtaldar. 

K/03 Þreskivélar 

I. Vélar sem eru sjálfknúnar, dregnar af dráttarvél eða festar á dráttarvél, til að skera og þreskja 
korn (þ.m.t. hrísgrjón og maískorn), belgávexti og olíufræ, belgjurtafræ, grasfræ o.s.frv. 

II. Sérhæfðar vélar til að nota við uppskeru á ertum eru ekki meðtaldar. 

K/09 Aðrar upptökuvélar sem eru að fullu vélknúnar 

I. Vélar, aðrar en þreskivélar (K/03), sjálfknúnúnar, sem eru dregnar af dráttarvél eða festar á 
dráttarvél, til samfelldrar uppskeru á sykurrófum, kartöflum eða fóðurjurtum. 

II. Uppskera á nytjajurtum getur farið fram í einni aðgerð eða fleiri (ef nokkrar vélar, til 
mismunandi nota, eru t.d. notaðar hver á eftir annarri eru þær taldar sem ein vél). 

K/10 Vökvunarbúnaður 

I. Allar gerðir búnaðar sem er notaður við vökvun, óháð því hvort vatninu er sprautað á 
nytjajurtirnar eða veitt í skurðum eða rörum á jörðinni. 

II. Búnaður, sem er eingöngu notaður í garðyrkju eða gróðurhúsum, er ekki meðtalinn en búnaður, 
sem er notaður við ræktun grænmetis á ökrum, er meðtalinn. 

K/10 a) Færanlegur vökvunarbúnaður 

I. Allur búnaður sem er notaður við vökvun og hægt er að færa frá stykki til stykkis á sama 
ræktunartímabili. 

K/10 b) Fastur vökvunarbúnaður 

I. Allur búnaður sem er notaður við vökvun og er fastur eða ekki er hægt að færa á 
ræktunartímanum. 

L. VINNUAFL VIÐ BÝLI 

Tölfræðilegum upplýsingum um vinnuafl við býli er safnað á þann hátt að unnt sé að setja upp 
töflur þar sem gögn (t.d. um aldur og vinnutíma) varðandi mismunandi flokka og undirflokka 
vinnuafls við býli eru borin saman, bæði innbyrðis og/eða við hvaða könnunaratriði sem er. Í 
þessu felst að hver einstaklingur, sem starfar á bújörðinni, er flokkaður samkvæmt öllum undir-
flokkum sem eru nauðsynlegir í flokknum. 

Gögnum er einungis safnað einu sinni fyrir hvern einstakling, þ.e. ef einstaklingur gegnir 
mörgum störfum á bújörðinni, t.d. maki ábúanda sem er jafnframt bústjóri, skal ekki tvítelja gögn 
um þann einstakling. Safna skal gögnum í sömu röð og flokkarnir eru, þ.e. fyrst starf sem 
ábúandi, því næst sem bústjóri, því næst sem maki og loks sem annar aðstandandi. 
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Bújarðir með sameiginlegan rekstur (svarið er „já“ við b-lið B/01) teljast ekki njóta vinnuafls 
aðstandenda. Af þessu leiðir, að því er varðar bújarðir með sameiginlegan rekstur, að upplýsingar 
um liðina „maki“ (yfirleitt L/02) og „aðrir aðstandendur“ (yfirleitt a-liður L/03 og b-liður L/03) 
eru færðar í L/04. 
Þegar um er að ræða bújarðir þar sem ábúandinn er lögaðili er ekkert skráð í liðina „ábúandi“ 
(L/01), „maki“ (L/02) og „aðrir aðstandendur“ (a-liður L/03 og b-liður L/03). Bústjórinn er 
skráður í a-lið L/01 og telst ekki sem aðstandandi. Ef maki bústjórans eða aðrir aðstandendur 
hans eru fastráðnir á bújörðinni eru þeir skráðir undir L/04 og ef þeir eru lausráðnir undir L/05 og 
06. 

Aðildarríki, þar sem svar við b-lið B/01 er valfrjálst, safna ekki upplýsingum um samstarfsaðila á 
bújörðum með sameiginlegan rekstur. Í þessum aðildarríkjum er upplýsingum um ábúanda 
aðeins safnað um einn einstakling (sjá a-lið B/01). Upplýsingar um liðina „maki“ (L/02) og 
„aðrir aðstandendur“ (a-liður L/03 og b-liður L/03) eru aðeins færðar um maka og aðstandendur 
þessa einstaklings. Upplýsingar um alla aðra einstaklinga, sem eru fastráðnir á bújörðinni, eru 
skráðar undir L/04 en um lausráðna starfsmenn undir L/05 og 06. 

L/01 til L/06 Vinnuafl við bújörðina 

I. Allir einstaklingar sem hafa lokið skyldunámi (hafa náð þeim aldri er skólaskyldu lýkur) og 
sinna störfum á bújörðinni, sem verið er að kanna, á 12 mánaða tímabili fram að 
könnunardeginum. 

Þetta tekur til: 

— einu ábúenda (þ.m.t. ábúendur sem ekki vinna á bújörðinni) og samstarfsaðila á bújörðum 
með sameiginlegan rekstur (að undanskildum samstarfsaðilum sem ekki vinna á bújörðinni) 
og bústjóra (L/01 og a-liður L/01), 

— aðstandenda eina ábúandans (L/02 og L/03), 

— annarra starfsmanna (L/04 til L/06). 

II. Könnunartímabilið getur verið styttra en 12 mánuðir ef upplýsingarnar, sem eru veittar, miðast 
við 12 mánaða tímabil. 

Allir einstaklingar á eftirlaunaaldri, sem starfa á bújörðinni, teljast sem vinnuafl á býlinu. 

 

Aldur við lok skyldunáms í aðildarríkjunum: 

 

Belgía 18 ár Lúxemborg 15 ár 

Danmörk 16 ár Holland 16 ár 

Þýskaland 15 eða 16 ár Austurríki 15 ár 

Grikkland 15 ár Portúgal 15 ár 

Spánn 16 ár Finnland 16 ár 

Frakkland 16 ár Svíþjóð 16 ár 

Írland 15 ár Breska konungsríkið 16 ár 

Ítalía 16 ár 
 

Í Belgíu, Þýskalandi og Hollandi er skólaskyldukerfið þannig að fullt nám er stundað til tiltekins 
aldurs og hlutanám (allajafna nám á námssamningi) í önnur tvö til þrjú ár. Í sambandsríkjum 
Þýskalands gilda mismunandi reglur. 

Aths.: Ekki skal túlka þessi aldursstig bókstaflega þar sem í mörgum aðildarríkjum er í raun ekki 
mælt fyrir um tiltekinn lokaaldur heldur um fjölda ára sem einstaklingur verður að ganga í skóla. 
Af þessu leiðir að einstaklingur, sem hóf skólagöngu á óvenjulegum aldri, mun einnig geta lokið 
henni á óvenjulegum aldri. 

Þótt skólaskyldu ljúki í Portúgal við 15 ára aldur er gert ráð fyrir því í könnuninni að ungt fólk, 
sem vinnur við landbúnaðarstörf, sé skráð frá 12 ára aldri. 
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L/01 til L/06 Landbúnaðarstörf 

I. Öll störf á bújörðinni, sem verið er að kanna, sem stuðla að framleiðslu afurðanna, sem eru 
skráðar í II. viðauka, og því að viðhalda framleiðslugetu eða að starfsemi sem leiðir af þessari 
framleiðslu. 

II. „Störf sem stuðla að framleiðslu“ fela m.a. í sér eftirfarandi verk: 

— skipulagningu og stjórnun (kaup og sala, bókhaldsvinna o.s.frv.), 

— vinnu á akri (plæging, heyskapur, uppskera o.s.frv.), 

— umhirða dýra (tilreiðsla og dreifing á fóðri, mjaltir, umönnun dýra o.s.frv.), 

— alla vinnu sem fer fram á bújörðinni og varðar geymslu, vinnslu og frágang 
landbúnaðarhráefna fyrir markað (setja í súrhey, pökkun o.s.frv.), 

— viðhaldsvinnu (á byggingum, vélbúnaði, mannvirkjum o.s.frv.), 

— flutninga á eigin vegum, að svo miklu leyti sem eigin vinnuafl bújarðarinnar annast þá, 

— alla óaðskiljanlega aukastarfsemi sem er ekki tengd landbúnaði. Um er að ræða starfsemi 
sem er nátengd landbúnaðarframleiðslu sem ekki er hægt að skilja frá 
aðallandbúnaðarstarfseminni (t.d. smjörgerð). 

Eftirfarandi fellur ekki hér undir: Starfsmenn á bújörð sem starfa fyrir þriðja aðila eða samkvæmt 
fyrirkomulagi um gagnkvæma aðstoð (t.d. starfsmenn verktaka eða samvinnufélaga í 
landbúnaði). 

Eftirfarandi telst ekki til „landbúnaðarstarfa á bújörðinni“: 

— vinna vegna heimilisrekstrar ábúanda/samstarfsaðila eða bústjóra og fjölskyldna þeirra, 

— vinna við skógrækt, veiðar, fiskvinnslu eða fiskeldi (hvort sem hún fer fram á bújörðinni eða 
ekki). Takmörkuð vinna af þessum toga, sem landbúnaðarverkamaður innir af hendi, er þó 
meðtalin ef ekki er unnt að mæla hana sérstaklega, 

— aðgreinanleg aukastarfsemi sem er ekki tengd landbúnaði (e.t.v. vinnsla landbúnaðarafurða á 
bújörðinni), 

— öll starfsemi sem er ekki tengd landbúnaði, 

— önnur launuð starfsemi (sjá L/07 til L/09, „Tekjur af annarri starfsemi“, og M/01) sem 
ábúandi og/eða vinnuafl sinnir. 

L/01 til L/06 Vinnutími á bújörðinni 

I. Vinnutími sem í raun fer í landbúnaðarstörf á bújörðinni, þó ekki vinna á heimili ábúanda eða 
bústjóra. 

II. „Fullt starf“ merkir lágmarksstundafjöldi sem krafist er í innlendum ákvæðum um 
ráðningarsamninga. Ef stundafjöldi á ári er ekki tekinn fram í þessum ákvæðum skulu 1800 
stundir teljast lágmarksfjöldi (225 átta stunda vinnudagar). 

L/01 a) til L/03 Eru greidd laun eða ekki? 

I. Eru bústjórum, maka eða öðrum aðstandendum, sem vinna landbúnaðarstörf á bújörðinni, greidd 
laun eða ekki? 



8.6.2006  Nr. 30/371EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

II. Laun, sem greidd eru í öðru en peningum, eru þó ekki tekin með. 

Gert er ráð fyrir að bústjórar, sem eru ekki jafnframt einu ábúendurnir eða samstarfsaðilar á 
bújörð með sameiginlegan rekstur, fái allir laun í einhverri mynd en aðrir bústjórar fái ekki laun 
vegna þess að þeir eru ábúendur/samstarfsaðilar. 

L/01 og L/01 a) Ábúandi og bústjóri: eins og skilgreint er í B/01 og B/02 

II. Safna skal öllum upplýsingum, sem farið er fram á, um hvern einstakling sem kemur fram sem 
ábúandi eða bústjóri, án tillits til fjölda þeirra. Einungis skal safna gögnum um einstaklinga. Af 
þessu leiðir að einungis skal safna gögnum um bústjóra (einn eða fleiri) ef ábúandinn er lögaðili. 

Aðildarríki, þar sem spurningar b-liðar í B/01 eru valfrjálsar, sjá L-lið, „Vinnuafl“. 

L/02 Maki ábúanda 

II. Aðeins skal safna gögnum um maka eina ábúandans sem vinnur landbúnaðarstörf á bújörðinni 
sem er könnuð (sjá hér að framan). Þegar makinn er samstarfsaðili á bújörð með sameiginlegan 
rekstur skal skrá hann í L/01 og ef hann er bústjóri er hann færður í a-lið L/01. 

L/03 Aðrir aðstandendur ábúanda 

I. Aðstandendur eina ábúandans, aðrir en maki, sem sinna landbúnaðarstörfum á bújörðinni en búa 
ekki endilega á bújörðinni. 

II. Að öllu jöfnu eru „aðstandendur ábúanda“ maki, ættmenni í beinan legg (þ.m.t. með giftingu og 
ættleiðingu) og bræður og systur ábúanda eða maka hans (sjá e-lið B/01). Engu skiptir hvort 
slíkir einstaklingar fá laun eða ekki eða hvort þeir eru fastráðnir eða ekki. 

Þegar aðstandandi ábúanda er samstarfsaðili á bújörð með sameiginlegan rekstur eða bústjórinn 
skal skrá hann undir L/01 eða í a-lið L/01. 

L/04 til L/06 Aðrir starfsmenn 

I. Allir einstaklingar, sem sinna launuðum landbúnaðarstörfum á bújörðinni, aðrir en ábúandi og 
aðstandendur hans. 

II. Makar og aðrir aðstandendur samstarfsaðila á bújörð með sameiginlegan rekstur, sem sinna 
landbúnaðarstörfum á bújörðinni, eru taldir með hér. Þeir teljast til annarra starfsmanna en engu 
skiptir hvort slíkir einstaklingar fá laun eða ekki. 

L/04 Fastráðiðð utanaðkomandi vinnuafl 

I.   Fastráðið vinnuafl:  

  Einstaklingar er sinna landbúnaðarstörfum í hverri viku á bújörðinni á 12 mánaða tímabili  
  fyrirkönnunina, án tillits til lengdar vinnuvikunnar. 

Einstaklingar, sem voru fastráðnir hluta þess tímabils en hafa ekki getað unnið allt tímabilið af 
eftirfarandi ástæðum, eru einnig meðtaldir: 

1. vegna sérstakra framleiðsluaðstæðna á bújörðinni. 

2. þeir voru fjarverandi vegna orlofs, herþjónustu, veikinda eða slyss eða eru látnir 

3. þeir voru að hefja störf eða hætta störfum á bújörðinni. 

4. vegna algjörrar vinnustöðvunar á bújörðinni af óviðráðanlegum orsökum (vegna flóða, bruna 
o.s.frv.). 
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II. Til bújarða með sérstakar framleiðsluaðstæður (1. liður hér að framan) teljast t.d. bújarðir sem 
sérhæfa sig í ólífu- eða þrúgurækt, ræktun ávaxta og grænmetis undir berum himni eða eldi naut-
gripa á graslendi og þar sem einungis er þörf á starfsmönnum í nokkra mánuði. 

Ákvæði 3. liðar hér að framan ná einnig yfir starfsmenn sem hætta störfum á einni bújörð og 
hefja störf á annarri á 12 mánaða tímabili fyrir könnunardaginn. 

Árstíðarbundnir starfsmenn, sem eru ráðnir til skamms tíma, t.d. vinnuafl sem er einungis fengið 
í ávaxta- og grænmetistínslu, eru ekki meðtaldir hér heldur í L/05 og L/06 þar sem fjöldi vinnu-
daga er skráður. 

L/05 og L/06 Aðrir lausráðnir starfsmenn 

I. „Lausráðnir“ starfsmenn sem unnu ekki í hverri viku á bújörðinni á 12 mánaða tímabilinu fyrir 
könnunardaginn af öðrum ástæðum en sem taldar eru upp í L/04. 

L/05 og L/06 Fjöldi vinnudaga annarra lausráðinna starfsmanna 

I. Vinnudagur er hver sá dagur sem er það langur að starfsmaður fær greidd full dagvinnulaun og 
þeim störfum er sinnt sem fastráðinn starfsmaður í landbúnaði innir að öllu jöfnu af hendi. 
Orlofs- og veikindadagar teljast ekki sem vinnudagar. 

II. Fullur vinnudagur er venjulegur vinnudagur fastráðinna starfsmanna sem eru í fullu starfi. 
Vinnutími lausráðins vinnuafls er umreiknaður í fullan vinnudag jafnvel þótt tekið sé fram í 
ráðningarsamningi að vinnudagarnir séu lengri eða styttri en hjá fastráðnum starfsmönnum. 

L/07 til L/09 Tekjur af annarri starfsemi 

I. Öll önnur starfsemi en sem tengist landbúnaðarstörfum samkvæmt skilgreiningu í L-lið sem fer 
fram gegn þóknun (laun, hagnaður eða aðrar greiðslur, þ.m.t. greiðslur í fríðu í samræmi við 
veitta þjónustu). 

II. Í þessu felast tekjur af annarri starfsemi en sem tengist landbúnaðarstörfum og fer fram á bú-
jörðinni (af tjaldstæðum, gistiaðstöðu fyrir ferðamenn o.s.frv.) eða á annarri bújörð, svo og starf-
semi í fyrirtæki sem ekki er í landbúnaði. Landbúnaðarstörf á annarri bújörð eru meðtalin. 

Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi, sem er ekki tengd landbúnaði á bújörðinni, eru ekki 
meðtaldar. 

Að því er varðar L/07 er eingöngu safnað gögnum um samstarfsaðila á bújörð með sam-
eiginlegan rekstur ef um er að ræða samstarfsaðila sem vinna á bújörðinni. 

Að því er varðar L/08 og L/09 ber einungis að safna gögnum um þær bújarðir þar sem ábúandinn 
er eini ábúandinn. 

Aðalstarf 

I. Starf sem svarandi tilgreinir sem aðalstarf sitt. 

II. Að jafnaði starf sem meiri tími fer í en landbúnaðarstörf á bújörðinni sem verið er að kanna. 

Aukastarf 

I. Öll önnur störf svaranda sem tilgreinir landbúnaðarstörf á bújörðinni, sem verið er að kanna, sem 
sitt aðalstarf. 

II. Að jafnaði starf sem minni tími fer í en landbúnaðarstörf á bújörðinni sem verið er að kanna. 
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L/10 Jafngildir vinnudagar í fullu starfi við landbúnaðarstörf, ótalið undir L/01 til L/06, sem 
einstaklingar, sem eru ekki ráðnir beint í vinnu á bújörðinni (t.d. starfsmenn verktaka), 
inna af hendi 

I. Hvers konar landbúnaðarstörf (sjá athugasemd undir L/06 til L/06 „Landbúnaðarstörf“) sem 
einstaklingar, sem eru ekki ráðnir beint í vinnu á bújörðinni heldur eru sjálfstætt starfandi eða 
starfa hjá þriðja aðila, t.d. verktökum eða samvinnufélögum, inna af hendi á bújörðinni. Fjöldi 
vinnustunda skal umreiknaður í fjölda daga eða fjölda vikna í fullu starfi. 

II. Einstaklingar, sem vinna á bújörðinni, sem verið er að kanna, fyrir annan einstakling eða 
fyrirtæki, eru meðtaldir. Vinna bókhaldsfyrirtækja fyrir bændur og ólaunuð gagnkvæm aðstoð er 
ekki meðtalin. 

M. BYGGÐAÞRÓUN Í DREIFBÝLI 

Upplýsingum skal safnað um hvort ábúandinn og/eða maki eða aðrir aðstandendur eða einn eða 
fleiri samstarfsaðilar á bújörð með sameiginlegan rekstur fá tekjur af starfsemi sem telst ekki til 
landbúnaðarstarfa, eins og skilgreint er undir L/01 til L/06, en tengist bújörðinni beint og hefur 
efnahagsleg áhrif á hana. 

Margs konar starfsemi getur farið fram á sömu bújörðinni. Öll þessi starfsemi skal skráð. 

Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi á bújörðinni eru ekki meðtaldar. 

Starfsemi á sviði skógarnytja er ekki meðtalin. 

M/01 Bein tengsl við bújörðina 

I. Starfsemi þar sem annaðhvort eru notaðir framleiðsluþættir bújarðarinnar (svæði, byggingar, 
vélbúnaður o.s.frv.) eða afurðir bújarðarinnar. 

II. Ef einungis er notast við utanaðkomandi vinnuafl og engir aðrir framleiðsluþættir bújarðarinnar 
eru notaðir teljast starfsmennirnir vinna fyrir tvo mismunandi vinnuveitendur og telst því 
starfsemin ekki vera í beinum tengslum við bújörðina. 

Starfsemi þar sem eru í raun engin tengsl, t.d. verslun þar sem ekki eru seldar afurðir 
bújarðarinnar, er ekki meðtalin. 

M/01 a) Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi 

I. Öll starfsemi í ferðaþjónustu, gistiþjónustu, skoðunarferðir á bújörðinni fyrir ferðamenn eða aðra 
hópa, íþrótta- eða tómstundastarf o.s.frv. þar sem svæði, byggingar eða aðrir framleiðsluþættir 
bújarðarinnar eru notaðir. 

M/01 b) Handverk 

I. Handverk sem annaðhvort ábúandi, aðstandendur hans eða utanaðkomandi vinnuafl framleiðir á 
bújörðinni, að því tilskildu að það sinni einnig landbúnaðarstörfum, óháð því hvernig afurðirnar 
eru seldar. 

M/01 c) Vinnsla landbúnaðarafurða 

I. Öll vinnsla á aukaafurðum úr landbúnaðarhráefnum á bújörðinni, óháð því hvort hráefnin eru 
framleidd á bújörðinni eða aðkeypt. 

II. Dæmi um þetta er kjötvinnsla, ostagerð, vínframleiðsla o.s.frv. 

Öll vinnsla á landbúnaðarafurðum sem tilheyrir þessum lið, óháð því hvort hún telst hluti af 
landbúnaði (t.d. er í sumum héruðum litið á víngerð sem hluta af vínræktarferlinu en á öðrum 
svæðum er litið á hana sem aðskilið ferli). 
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M/01 d) Timburvinnsla (sögun o.s.frv.) 

I. Vinnsla á bújörðinni á óunnum viði til markaðssetningar (sögun á viði o.s.frv.). 

II. Frekari vinnsla, eins og framleiðsla á húsgögnum úr viðnum, heyrir að jafnaði undir b-lið M/01. 

M/01 e) Eldi og ræktun í sjó og vatni 

I. Framleiðsla á fiski, vatnakröbbum o.s.frv. á bújörðinni. 

M/01 f) Vinnsla endurnýjanlegrar orku (vindorka, hálmbrennsla o.s.frv.) 

I. Framleiðsla endurnýjanlegrar orku fyrir markað, m.a. vindmyllur eða lífrænt gas til framleiðslu 
raforku, sölu landbúnaðarafurða, hálms eða timburs til orkuvera o.s.frv. 

II. Endurnýjanleg orka, sem er eingöngu framleidd til notkunar á bújörðinni, er ekki meðtalin hér. 

M/01 g) Verktakavinna (með tækjum í eigu bújarðarinnar) 

I. Verktakavinna, yfirleitt með tækjum í eigu bújarðarinnar, innan eða utan landbúnaðargeirans, t.d. 
snjóruðningur, farmflutningar, landslagsvernd, landbúnaðar- og umhverfisþjónusta o.s.frv. 

M/01 h) Annað 

I. Tekjur af annarri starfsemi sem er ótalin annars staðar, m.a. loðdýrarækt. 
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II. VIÐAUKI 

 

A. SKRÁ YFIR LANDBÚNAÐARAFURÐIR (1) 

 

01.1 Afurðir ræktunarplantna og garðyrkjubúskapar 

01.11 Korn og aðrar afurðir ræktunarplantna 

01.11 1 Korn 

11 Harðhveiti 

11.1 Hausthveiti 

11.2 Vorhveiti 

12 Brauðhveiti 

12.1 Hausthveiti 

12.2 Vorhveiti 

13 Maís 
14 Hrísgrjón með hýði 

15 Bygg 

15.1 Vetrarbygg 

15.2 Vorbygg 

16 Rúgur og hafrar 

16.1 Rúgur 

16.11 Vetrarrúgur 

16.12 Vorrúgur 

16.2 Hafrar 

17 Annað korn 

17.1 Dúrra 

17.2 Bókhveiti 

17.3 Hirsi 

17.4 Kanarífræ 

17.5 Spelt 

17.6 Meslín 

17.7 Rúghveiti 

17.8 Annað 

01.11 2 Aðrar ræktunarplöntur 

21 Kartöflur 

21.1 Nýjar kartöflur 

21.2 Aðrar kartöflur 

 

 
 
(1) Þessi skrá er byggð á viðbæti 1-A, skrá yfir starfsemi sem er dæmigerð fyrir landbúnaðargeirann í Handbók um þjóðhagsreikninga 

fyrir landbúnað og skógrækt (1. endursk.) (1977), ensku útgáfunni. 
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22 Belgájurtir (belgávextir) 

22.1 Ertur til neyslu og fóðurertur 

22.11 Ertur, aðrar en fóðurertur 

22.12 Fóðurertur 

22.2 Kjúklingabaunir 

22.3 Garðbaunir til neyslu 

22.4 Linsubaunir 

22.5 Breiðbaunir 

22.6 Hestabaunir 

22.7 Aðrar belgjurtir 

22.71 Flækjur 

22.72 Úlfabaunir 

22.73 Belgjurtir ót.a., ásamt þurrkuðum grænmetisblöndum og blöndum af korni og 
þurrkuðu grænmeti 

23 Rætur eða hnýði sem innihalda mikið af sterkju eða ínúlíni 

23.1 Manjókarætur 

23.2 Sætuhnúðar 

23.3 Ætifífill 

23.4 Saleprætur 

23.5 Aðrir rótarávextir og hnýði 

01.11 3 Olíuríkar plöntur 

31 Sojabaunir 

32 Jarðhnetur 

33 Olíufræ, ekki úr hitabeltinu 

33.1       Repju- eða fóðurrepjufræ 

33.2       Sólblómafræ 

33.3       Sesamfræ 

33.4       Mustarðskorn 

33.5       Saffranfræ 

34 Baðmullarfræ 

35 Olíufræ og olíurík aldin úr hitabeltinu 

35.1        Kópra 

35.2       Hörfræ 

35.3        Pálmahnetur og -kjarnar 

35.4       Laxerolíufræ 
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 35.5 Önnur olíufræ og olíurík aldin úr hitabeltinu 

35.51 Valmúafræ 

35.52 Shea-hnetur (karíte-hnetur) 

35.53 Annað 

01.11 4 Hrátóbak 

41 Tóbak, ekki afstilkað/strípað 

42 Tóbak, að öllu eða nokkru leyti afstilkað/strípað 

01.11 5 Plöntur til sykurframleiðslu 

51 Sykurrófur 

52 Sykurreyr 

01.11 6 Fóðurplöntur 

61 Hálmur og hýði af korni, óunnið (1) 

62 Annað 

62.1 Gulrófur 

62.2 Beðjur 

62.3 Fóðurrófur og fóðurkál 

62.4 Hey 

62.5 Refasmári (alfaalfa) 

62.6 Smári 

62.7 Ösnugras 

62.8 Fóðurkál 

62.9 Úlfabaunir 

   62.10 Flækjur og aðrar fóðurvörur (þ.m.t. maís til fóðurs sem er skorinn áður en hann er 
fullþroskaður) 

01.11 7 Trefjajurtir 
71 Baðmull, ókembd eða ekki greitt úr henni 

72 Júta og aðrar bastspunatrefjar, 

73 Hör, hampur og aðrar trefjaplöntur 

73.1 Hör, óunninn eða bleyttur 

73.2 Hampur, óunninn eða bleyttur 

73.3 Óunnar kókostrefjar (coir) 

73.4 Óunninn manilahampur (abaca) 

73.5 Aðrar óunnar trefjaplöntur 
 
 
(1) Sjá B-hluta. 
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01.11 8 Náttúrlegt hrágúmmí 

81 Gervilatexhrágúmmí 

82 Náttúrulegt gúmmí í annarri mynd 

01.11 9 Afurðir iðnaðarplantna 

91 Ilm- eða lækningajurtir 

91.1 Lakkrísrót 

91.2 Ginsengrót 

91.3 Aðrar ilm- eða lækningajurtir 

92 Fræ rófu- og fóðurplantna 

92.1 Sykurrófufræ 

92.2 Fræ fóðurplantna, önnur en rófufræ 

92.21 Fræ refasmára (alfaalfa) 

92.22 Smárafræ 

92.23 Vingulfræ 

92.24 Vallarsveifgrassfræ 

92.25 Rýgrassfræ 

92.26 Vallarfoxgrassfræ 

92.27 Annað fræ 

93 Afurðir iðnaðarplantna, ót.a. 

93.1 Nýir humalkönglar 

93.2 Aðrar iðnaðarplöntur 

01.12 Grænmeti, sérstakar garðræktarafurðir og gróðrarstöðvaafurðir 

01.12 1 Grænmeti 

11 Rótarávextir og hnýðisgrænmeti 

11.1 Laukur 

11.2 Skalottlaukur 

11.3 Hvítlaukur 

11.4 Blaðlaukur 

11.5 Annað laukgrænmeti 

11.6 Gulrætur 

11.7 Næpur 

11.8 Rauðrófur 
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11.9 Hafursrót 

11.10 Hnúðsellerí 

11.11 Hreðkur 

11.12 Aðrar ætar rætur 

12 Aldingrænmeti 

12.1 Tómatar 

12.2 Gúrkur og smágúrkur 

12.3 Belgávextir 

12.31 Ertur 

12.32 Baunir 

12.33 Aðrir belgávextir 

12.4 Melónur (þ.m.t. vatnsmelónur) 

13 Annað ferskt grænmeti 

13.1 Kál, blómkál og annað ætt kálmeti 

13.11 Blómkál og spergilkál 

13.12 Rósakál 

13.13 Annað (hnúðkál, hvítkál, rauðkál, blöðrukál o.s.frv.) 

13.2 Salat og síkoríurætur 

13.21 Salat 

    13.211 Kálsalat (salathöfuð) 

    13.212 Annað salat 

13.22 Kaffifíflar (síkoría) 

    13.221 Jólasalat 

    13.222 Aðrir kaffifíflar  

13.3 Aðrar matjurtir 

13.31 Ætiþistill 

13.32 Spergill 

13.33 Eggaldin, mergja, kúrbítur og grasker 

13.34 Sellerí, annað en sellerírót 

13.35 Sveppir og tröfflur 

     13.351 Sveppir 

     13.352 Tröfflur 

13.36 Pipar (af ættinni Capsicum eða Pimenta) 

13.37 Spínat, nýja-sjálandsspínat og hrímblaðka 

13.38 Annað (steinselja, karsi, rabarbari, vorsalat, blaðbeðja, ætiþistill o.s.frv.) 
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01.12 2 Gróðrarstöðvarplöntur, skrautjurtir og -blóm 

21 Gróðrarstöðvarplöntur, grænar plöntur eða blómplöntur 

21.1 Blómlaukar, rótarhnýði, jarðstönglar, krónur og forðastönglar, í dvala, vexti eða blóma 

21.2 Aðrar lifandi plöntur (þ.m.t. rætur þeirra), græðlingar og gróðurkvistir 

21.21 Græðlingar og gróðurkvistir, án róta 

21.22 Tré, runnar og búskar 

21.23 Alparósir og glóðarrósir 

21.24 Rósir 

21.25 Annað 

22 Afskorin blóm  

23 Blóm eða blómafræ 

24 Græðlingar og fræ til garðyrkju 

01.13 Þrúgur, ávextir og hnetur, jurtir til drykkjargerðar og kryddjurtir 

01.13 1 Þrúgur 

11 Þrúgur til átu 

11.1 Nýjar þrúgur 

11.2 Rúsínur 

12 Vínþrúgur 

01.13 2 Aldin og hnetur 

21 Ýmis hitabeltisaldin 

21.1 Kókoshnetur 

21.2 Parahnetur 

21.3 Kasúhnetur 

21.4 Bananar 

21.5 Döðlur 

21.6 Fíkjur 

21.7 Ananas 

21.8 Lárperur 

21.9 Gvavaber, mangóaldin, mangóstínaldin 

21.10 Önnur hitabeltisaldin 
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22 Sítrusávextir 

22.1 Appelsínur 

22.2 Mandarínur (þ.m.t. tangarínur og satsúmur); klementínur, wilkingávextir 

22.3 Sítrónur og súraldin 

22.4 Greipaldin 

22.5 Aðrir sítrusávextir 

23 Ýmis aldin úr tempruðu loftslagi 

23.1  Pápáaldin (papayas) 

23.2 Epli 

23.3 Perur 

23.4 Kveður 

23.5 Apríkósur 

23.6 Kirsuber 

23.7 Ferskjur (þ.m.t. nektarínur) 

23.8 Plómur 

23.9 Þyrniplómur 

23.10 Önnur ný aldin 

23.101 Jarðarber 

23.102 Hindber, brómber og logaber 

23.103 Sólber, hvítar og rauðar kúrennur (rifsber) og garðaber (stikilsber) 

23.104 Trönuber, aðalbláber og önnur aldin af ættinni Vaccinium 

23.105 Annað 

23.11 Karób, þ.m.t. karóbfræ 

24 Hnetur og ólífur 

24.1 Ólífur 

24.2 Möndlur 

24.3 Heslihnetur 

24.4 Valhnetur 

24.5 Kastaníuhnetur 

24.6 Pistasíuhnetur 

24.7 Annað 

01.13 3 Óunnið kaffi, te og kakó 

31 Kaffi (óbrennt, ekki koffínsneytt) 
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32 Te (grænt og svart) 

33 Maté 

34 Kakóbaunir 

01.13 4 Kryddplöntur 

41 Pipar, vanilla, kanill, negull, múskat 

42 Anís-, stjörnuanís-, fennika-, kóríander-, og kúmenfræ (krosskúmenfræ) og einiber 

43 Engifer, saffran, tímían, lárviðarlauf 

44 Annað 

01.13 5 Vín úr heimaræktuðum þrúgum (1) 

51 Þrúgusafi 

52.1 Gæðavín 

52.2 Borðvín 

52.3 Annað 

01.13 6 Ólífuolía úr heimaræktuðum ólífum (1) 

61 Ólífuolía, óunnin 

62 Ólífuolía, óhreinsuð 

01.2 Dýr, mjólk, sæði 

01.21 Nautgripir, mjólkurvinnsla 

01.21 1 Nautgripir 

11 Fullorðnir nautgripir 

11.1 Hreinræktaðir nautgripir 

11.2 Aðrir nautgripir 

12 Kálfar 

01.21 2 Óunnin kúamjólk 

01.21 3 Nautgripasæði 

01.22 Sauðfé, geitur og hestar 

01.22 1 Sauðfé, geitur og hestar 

12 Sauðfé 
 
 
(1) Sjá B-hluta. 
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13 Geitur 

14 Hross, asnar, múldýr og múlasnar 

14.1 Hestar 

14.11 Hreinræktuð dýr 

14.12 Önnur dýr 

14.2 Asnar, múldýr og múlasnar 

01.22 2 Óunnin sauða- og geitamjólk 

21 Ærmjólk 

22 Geitamjólk 

01.22 3 Ull og dýrahár 

31 Óþvegin ull (eftir rúningu) 

32 Ýmsar gerðir dýra- og hrosshárs (hrosshár, úrgangshár, fínt og gróft hár) 

01.23 Svín 

01.23 1 Svín 

11 Hreinræktuð dýr 

12 Önnur dýr 

12.1 sem vega minna en 50 kg 

12.2 sem vega 50 kg eða meira 

01.24 Alifuglar og egg 

01.24 1 Alifuglar 

11 Hænsn af tegundinni Gallus domesticus, endur, gæsir, kalkúnar og perluhænsn 

12 Aðrir alifuglar 

01.24 2 Egg 

01.25 Önnur dýr 

01.25 1 Önnur lifandi dýr 

01.25 2 Ýmsar afurðir úr dýraríkinu 

21 Náttúrlegt hunang 

22 Froskar og sniglar (aðrir en sæsniglar) (1) 

23 Ætar afurðir úr dýraríkinu (1) 

24 Púpuhýði silkiorma (1) 

25 Ýmiss konar dýraseyti (1) 
 

 
(1) Sjá B-hluta. 
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01.25 3 Skinn og feldir (1) 

31 Skinn af dýrum sem eru alin eða veidd í gildru (minkur, bifur, bísamrotta, refur o.s.frv.) 

32 Kanínu- og lambaskinn 

33 Ýmis önnur dýraskinn 

01.4 Þjónustustarfsemi, tengd jarðyrkju og búfjárrækt, önnur en dýralækningar (1) 

Eingöngu landbúnaðarstarfsemi samkvæmt verktakasamningi, þ.e. starfsemi sem fyrirtæki í landbúnaði 
annast að jafnaði sjálf. Til hennar telst plæging, sláttur, þresking, þurrkun tóbaks, rúning sauðfjár, 
umönnun dýra og stofnun nýrra plantekra, hvort sem verktakar eða ábúendur vinna verkið. 

01.5 Dýraveiðar, viðhald veiðistofna, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi (1) 

02.01 41 Skrautmunir úr jurtaríkinu (1) 

02.01 42 Ýmislegt óunnið jurtaefni (jurtaefni sem er aðallega til fléttunar) 

42.1 Bambus 

42.2 Spanskreyr 

   42.3 Annað (reyr, sefgras, körfuviður, raffíutrefjar, glansull (kapok), jurtaþræðir, sópdúrra 
o.s.frv.) 

 

 

 

B. SKRÁ UM AFURÐIR SEM ERU UNDANSKILDAR 

Með það fyrir augum að skilgreina könnunarsviðið eru eftirfarandi fyrirsagnir ekki teknar með í staðlaða skrá 
yfir landbúnaðarafurðir sem tilgreindar eru hér að framan: 

01.11 61 Hálmur og hýði af korni, óunnið (2) 

01.13 5 Vín úr heimaræktuðum þrúgum (3) 

51 Þrúgusafi 

52.1 Gæðavín 

52.2 Borðvín 

52.3 Annað 

01.13 6 Ólífuolía úr heimaræktuðum ólífum (3) 

61 Ólífuolía, óunnin 

62 Ólífuolía, óhreinsuð 

01.25 2 Ýmsar afurðir úr dýraríkinu 

22 Froskar og sniglar (aðrir en sæsniglar) 
 

 
(1) Sjá B-hluta. 

(2) Þar eð aðalafurðin er meðtalin. 
(3) Þar eð fyrsta stig framleiðslunnar er meðtalið. 
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23 Ætar afurðir úr dýraríkinu 

24 Púpuhýði silkiorma 

25 Ýmiss konar dýraseyti 

01.25 3 Húðir, skinn og feldir 

31 Skinn af dýrum sem eru alin eða veidd í gildru (minkur, bjór, bísamrotta, refur o.s.frv.) 

32 Kanínu- og lambaskinn 

33 Ýmis önnur dýraskinn 

01.4 Þjónustustarfsemi, tengd jarðyrkju og búfjárrækt, önnur en dýralækningar 

01.5 Veiðar, gildruveiðar og eldi veiðidýra, þ.m.t. tengd þjónustustarfsemi 
 
Allar afurðir sem er safnað í náttúrunni (2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Þar eð aðalafurðin er meðtalin. 
(2) Þar eð bújörðin safnar þeim eða uppsker þær yfirleitt ekki, þær vaxa ekki á landbúnaðarsvæði og ekki er hægt að meta þær 

tölfræðilega. 
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III. VIÐAUKI 

 
SKRÁ YFIR VIÐURKENNDAR UNDANTEKNINGAR FRÁ SKILGREININGASKRÁNNI 

 
a) Danmörk 
 
J/15  Hanar til undaneldis fyrir varphænur eru ekki meðtaldir undir fyrirsögninni „Varphænur“. 
 
b) Sambandslýðveldið Þýskaland 
 
G/06 Jólatrjáa- og aspaekrur utan skóga eru meðtaldar undir atriðinu „Aðrar fjölærar nytjaplöntur“ (G/06) og eru 

því meðtaldar sem hagnýtt landbúnaðarsvæði. 
 
J/14 Undir atriðinu „Holdakjúklingar“ eru meðtaldir hanar til undaneldis við framleiðslu varphæna, en þeir eru 

ekki meðtaldir undir atriðinu „Varphænur“ (J/15). 
 
L/03 Aðrir aðstandendur ábúanda, sem sinna landbúnaðarstörfum á bújörðinni en búa þar ekki, teljast „Aðrir 

starfsmenn“ (L/04 til L/06). 
 
c) Spánn 
 
J/14 Undir atriðinu „Holdakjúklingar“ eru meðtaldir hanar til undaneldis við framleiðslu varphæna, en þeir eru 

ekki meðtaldir undir atriðinu „Varphænur“ (J/15). 
 
J/16 Aðrir alifuglar, þ.m.t. akurhænur, kornhænur, dúfur og fasanar, sem eru aldir fangnir. 
 
d) Frakkland 
 
B/02 Ekki er litið á alla samstarfsaðila á bújörð með sameiginlegan rekstur sem bústjóra. Einungis einn 

samstarfsaðili er skráður sem bústjóri. 
 
J/14 Hanar til undaneldis við framleiðslu holdakjúklinga eru meðtaldir hér. 
 
e) Írland 
 
J/09 a) Aflóga ær eru ekki meðtaldar. 
 
f) Holland 
 
D/13 Undir atriðinu „Iðnaðarplöntur“ eru tilgreind fræ trefjaplantna, humals og tóbaks. 
 
E Könnunaratriðið „Matjurtagarðar“ er tilgreint undir liðnum „Annað land“ (H). 
 
J/15 Hanar til undaneldis fyrir varphænur eru ekki meðtaldir undir fyrirsögninni „Varphænur“. 
 
L/03 Alltaf er farið með börn ábúanda, sem vinna landbúnaðarstörf á bújörðinni, sem aðstandendur. Aðrir 

aðstandendur ábúanda, sem búa ekki á bújörðinni en starfa þar, teljast „Aðrir starfsmenn“ (L/04 til L/06). 
 
g) Austurríki 
 
L/03 Aðrir aðstandendur ábúanda, sem sinna landbúnaðarstörfum á bújörðinni en búa þar ekki, teljast „Aðrir 

starfsmenn“ (L/04 til (L/06). 
 
h) Finnland 
 
H/02 Ófrjósamt skóglendi og svæði vaxin skógarkjarri eru ekki meðtalin. 
 
i) Svíþjóð 
 
H/02 Ófrjósamt skóglendi og svæði vaxin skógarkjarri eru ekki meðtalin. 
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IV. VIÐAUKI 

 
Skrá yfir svæði og héruð fyrir kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum. 

 
Kóði flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS) byggist á flokkun hagskýrslusvæða 1998. 
 

BELGIQUE/BELGIË 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

Vlaams Gewest en Brussels BE2 + BE1 Antwerpen BE21 
Hoofdstedelijk Gewest/Région  Limburg (B) BE22 
Bruxelles-capitale  Oost-Vlaanderen BE23 

Vlaams Brabant en Brussels BE24 + BE1 
Hoofdstedelijk Gewest/Région 
Bruxelles-capitale 
West-Vlaanderen BE25 

Région Wallonne BE3 Brabant Wallon BE31 
Hainaut BE32 
Liége BE33 
Luxembourg (B) BE34 
Namur BE35 

 
DANMARK 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

Danmörk DK København, Frederiksborg, DK001 + DK002 + 

   Roskilde 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 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

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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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Hessen DE7 Darmstadt DE71 

Gieflen 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 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

Ionia Nissia GR22 Zakynthos GR221 

Kerkyra GR222 

Kefallinia GR223 

Lefkada GR224 

Dytiki Ellada GR23 Aitoloakarnania GR231 

Achaїa 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 

 

Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

Galicia ES11 La Coruña ES111 

Lugo ES112 

Ourense ES113 

Pontevedra ES114 

Principado de Asturias ES12 Asturias ES12 

Cantabria ES13 Cantabria ES13 

PaÌs 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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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Comunidad de Madrid ES3 Madrid ES3 
Castilla y León ES41 ¡vila ES411 

Burgos ES412 
LeÛn 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 
 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Ile-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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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 Cóte-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 Cóte-d'Armor FR521 
Finistére FR522 
Ille-et-Vilaine FR523 
Morbihan FR524 

Poitou-Charentes FR53 Charente FR531 
Charente-Maritime FR532 
Deux-Sëvres FR533 
Vienne FR534 

Aquitaine FR61 Dordogne FR611 
Gironde FR612 
Landes FR613 
Lot-et-Garonne FR614 
Pyrénées-Atlantiques FR615 

Midi-Pyrénées FR62 Ariége FR621 
Aveyron FR622 
Haute-Garonne FR623 
Gers FR624 
Lot  FR625 
Hautes-Pyrénées FR626 
Tarn FR627 
Tarn-et-Garonne FR628 
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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 

 

Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 IE01301 + IE01302 

Galway 

Mayo IE01303 

Roscommon IE01304 
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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Southern and eastern IE02 Dublin IE021 

Kildare IE02201 
Meath IE02202 
Wicklow IE02203 
Clare IE02301 
Limerick County Borough and IE02302 + IE02303 
Limerick 
Tipperary North Riding IE02304 
Carlow IE02401 
Kilkenny IE02402 
Tipperary South Riding IE02403 
Waterford County Borough and IE02404 + IE02405 
Waterford 
Wexford IE02406 
Cork County Borough and Cork IE02501 + IE02502 
Kerry IE02503 

 
ITALIA 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 
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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Emilia Romagna IT4 Piacenza IT401 

Parma IT402 

Reggio nell'Emilia IT403 

Modena IT404 

Bologna IT405 

Ferrara IT406 
Ravenna IT407 

ForlÏ 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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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 

 

Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
Luxembourg LU Luxembourg LU 

 

NEDERLAND 

 

Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 

 

Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 

Ostösterreich AT1 Burgenland AT11 

Niederösterreich AT12 

Wien AT13 

Südösterreich AT2 Kärnten AT21 

Steiermark AT22 

Westösterreich AT3 Oberösterreich AT31 

Salzburg AT32 

Tirol AT33 

Vorarlberg AT34 

 



Nr. 30/396  8.6.2006EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 

 
PORTUGAL 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 
 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
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 

 
Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
North-east UKC Tees-Valley and Durham and UKC1 + UKC2 

Northumberland and Tyne and 
Wear 

North-west UKD Cumbria UKD1 
Cheshire UKD2 
Greater Manchester and Lancashire UKD3 + UKD4 + 
and Merseyside UKD5 

Yorkshire and the Humber UKE East Riding and North Lincolnshire UKE1 
North Yorkshire UKE2 
South Yorkshire and UKE3 + UKE4 
West Yorkshire 

East Midlands UKF Derbyshire and Nottinghamshire UKF1 
Leicestershire, Rutland and UKF2 
Northamptonshire 
Lincolnshire UKF3 

West Midlands UKG Herefordshire, Worcestershire and UKG1 + UKG3 
Warwickshire and West Midlands 
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 UKI1+UKI2+UKJ1 
and Berkshire, Buckinghamshire 
and Oxfordshire 
Surrey, East and West Sussex UKJ2 
Hampshire and Isle of Wight UKJ3 
Kent UKJ4 
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Svæði NUTS-kóði Hérað NUTS-kóði 
 
South-west UKK Gloucestershire, Wiltshire and UKK1 

North Somerset 
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 

Northern Ireland UKN Northern Ireland UKN 
 

 
 
 
 
 

 


