
8.6.2006  Nr. 30/575EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

                 REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 143/2002             2006/EES/30/51 

frá 24. janúar 2002 

um breytingu á I. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 með tilliti til skipulags 
kannana Bandalagsins á nýtingu bújarða árin 2003, 2005 og 2007 (*)

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 98/377/EB (2), einkum 8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Við ákvörðun atriða sem ber að kanna skal leitast við að 
draga úr fyrirhöfn svarenda í könnuninni, eftir því sem 
við verður komið. 

2) Til að hægt sé að þróa og stýra sameiginlegri 
landbúnaðarstefnu skal endurskoða og aðlaga skrána yfir 
könnunaratriði með tilliti til þess að sífellt skapast þörf 
fyrir nýjar upplýsingar. 

3) Vegna hins nýja pólitíska markmiðs að koma á sjálfbærri 
sameiginlegri landbúnaðarstefnu er þörf á frekari 
upplýsingum einkum um hin flóknu tengsl milli 
landbúnaðar og umhverfis. 

4) Við notkun upplýsinga sem safnað er á löngum tíma og 
taka til víðfeðms landsvæðis verða gögnin að vera jafn 
áreiðanleg óháð uppruna þeirra. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um 

landbúnaðarskýrslur sem komið var á fót með ákvörðun 
ráðsins 72/279/EBE (3). 

 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 
 

1. gr. 
 
Í stað I. viðauka við reglugerð (EBE) nr. 571/88 komi 
viðaukinn við þessa reglugerð. 
 

2. gr. 
 
Þegar framkvæmdastjórnin heimilar aðildarríkjum að styðjast 
við upplýsingar úr öðrum heimildum en tölfræðilegum 
könnunum í samræmi við 2. mgr. 8. gr. reglugerðar (EBE) nr. 
571/88, skulu þessi aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstafanir til 
að tryggja að upplýsingarnar séu a.m.k. jafn áreiðanlegar og 
upplýsingar úr tölfræðilegum könnunum. 
 

3. gr. 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 
Hún skal gilda um kannanir Bandalagsins á framleiðsluskipan á 
bújörðum á tímabilinu frá 2003 til 2007. 
 

 
 
Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 24. janúar 2002. 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Pedro SOLBES MIRA 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 24, 26.1.2002, bls. 16. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 33/2004 frá  
19. mars 2004 um breytingu á I. viðauka (Heilbrigði dýra og plantna) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópu-
sambandsins nr. 22, 29.4.2004, bls. 21. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) Stjtíð. EB L 179, 7.8.1972, bls. 1. 



 
VIÐAUKI 

 
,,I. VIÐAUKI 

A. SKRÁ YFIR KÖNNUNARATRIÐI FYRIR 2003, 2005, 2007 (1) 
 
— Litið er svo á að atriði sem eru merkt með bókstöfunum „NE“ í viðaukanum séu ekki fyrir hendi eða séu nálægt núlli í viðkomandi aðildarríkjum. 
— Litið er svo á að atriði sem eru merkt með bókstöfunum „NS“ séu ekki mikilvæg í viðkomandi aðildarríkjum. 
 
  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK 

A. Lega bújarðar                 
1. Könnunarhérað kóði                

a) Sveitarfélag eða hluti könnunarhéraðs (2) kóði                
2. Harðbýlt land já/nei                

a) Fjalllendi já/nei               NE 
3. Landbúnaðarsvæði með umhverfishömlur já/nei                

 
B. Lögformleg staða og stjórnun bújarðar (á degi könnunar) 

 
1. Er lagaleg og efnahagsleg ábyrgð bújarðar í umsjá:                 

a) einstaklings sem er eini eigandi bújarðar með sjálfstæðan rekstur? já/nei                
b) eins eða fleiri einstaklinga sem eru samstarfsaðilar á bújörð með sameiginlegan rekstur (3)? já/nei    NS NS  NS NS NS  NS NS  NS  
c) lögaðila? já/nei                

 
2. Ef svarið við spurningu a-liðar 1. liðar í flokki B er „já“ er sá einstaklingur (eigandi) jafnframt bústjóri? já/nei                

a) Ef svarið við spurningu 2. liðar í flokki B er „nei“ er bústjórinn í fjölskyldu eigandans? já/nei                
b) Ef svarið við spurningu a-liðar 2. liðar í flokki B er „já “ er bústjórinn maki eigandans? já/nei      NS  NS        

 
3. Búfræðimenntun bústjóra (eingöngu verkleg reynsla af landbúnaði, undirstöðunám í búfræði, fullt búfræðinám) (4) kóði                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Athugasemd til lesanda: 
Tölusetningin leiðir af langri sögu kannana á framleiðsluskipan og ekki er hægt að breyta henni án þess að það hafi afleiðingar fyrir samræmi milli kannana. 

(2) Kóði fyrir sveitarfélag eða hluta könnunarhéraðs er valfrjáls fyrir þau lönd sem veita ítarlegar upplýsingar um 2. lið, a-lið 2.liðar og 3. lið. 
(3) Valfrjálsar upplýsingar. 
(4) Ekki skráð í könnunum 2003 og 2007. 
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C. Tegund ábúðar (sem snýr að eiganda) og búrekstur 
Hagnýtt landbúnaðarsvæði til: 

                

1. Sjálfseignarbúskapar ha/a                
2. Leigubúskapar ha/a                
3. Samvinnubúskapar eða annars búskapar ha/a             NE NE NS 

 
5. Búrekstur og aðferðir: 

a) Hagnýtt landbúnaðarsvæði bújarðarinnar þar sem lífrænum framleiðsluaðferðum er beitt ha/a                
d) Hagnýtt landbúnaðarsvæði bújarðarinnar þar sem verið er að hverfa til lífrænna framleiðsluaðferða ha/a                
e) Er lífrænum framleiðsluaðferðum einnig beitt á búfjárframleiðslu á bújörðinni? að öllu leyti, 

að hluta, að 
engu leyti 

               

c) Fæst framlag eða aðstoð til að stunda umhverfisvænan landbúnað á bújörðinni, annan en lífrænan búskap (1)? já/nei                
 
 

                 
1. Hveiti og speldi ha/a                
2. Harðhveiti ha/a NE NE     NE  NE NE   NE NE NS 
3. Rúgur ha/a       NS         
4. Bygg ha/a                
5. Hafrar ha/a                
6. Maískorn ha/a  NE     NE      NE NE NS 
7. Hrísgrjón ha/a NE NE NE    NE  NE NE NE  NE NE NE 
8. Aðrar kornjurtir til að rækta þroskað korn ha/a                

 
9. Prótínjurtir sem á að taka þroskaðar (þ.m.t. fræ og blöndur með korni og belgjurtum ) ha/a                

þ.m.t.: 
e) ertur, hestabaunir og sætar úlfabaunir ha/a                
f) linsubaunir, kjúklingabaunir og flækjur ha/a  NS NS    NS  NS     NE NS 
g) aðrar prótínjurtir sem eru upp skornar sem þroskað korn ha/a   NS    NS  NS    NS NS NE 

 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Ekki skráð í könnunum 2005 og 2007  
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10. Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæði) ha/a                
11. Sykurrófur (þó ekki fræ) ha/a                
12. Fóðurrófur og fóðurkál (þó ekki fræ) ha/a             NS NS  

 
Iðnaðarplöntur: 

 
23. Tóbak ha/a  NE     NE  NE NE  NS NE NE NE 
24. Humall ha/a  NE     NE  NE NE  NS NE NE  
25. Baðmull ha/a NE NE NE   NE NE  NE NE NE NS NE NE NE 
26. Repja og akurfrækál ha/a    NE        NS    
27. Sólfífill ha/a NS NS     NE  NE NS    NE NS 
28. Soja ha/a NE NE NE    NE  NE NE  NS NE NE NS 
29. Hörfræ (olíulín) ha/a   NS    NS NS NS   NS    
30. Aðrar olíufræsjurtir ha/a       NS     NS  NS NS 
31. Hör ha/a   NS    NE NS NS   NS  NS  
32. Hampur ha/a NS  NS    NE  NS   NS  NE NS 
33. Aðrar textíljurtir ha/a  NE NE    NE  NS NE  NS  NE NS 
34. Ilmjurtir, jurtir til lækninga og matreiðslu ha/a       NS  NE   NS  NS  
35. Iðnaðarplöntur, ót.a. ha/a       NS       NS NS 

Nýjar matjurtir, melónur, jarðarber: 
14. Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha/a                

þ.m.t.: 
a) akrar ha/a         NE       
b) garðar ha/a                

15. Undir gleri eða öðru (manngengu) skýli ha/a                

Blóm og skrautjurtir (þó ekki gróðrarstöðvar): 
16. Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha/a             NS NS  
17. Undir gleri eða öðru (manngengu) skýli ha/a                
18. Fóðurjurtir 
a) skammæ grös ha/a                
b) annað grænfóður ha/a                

þ.m.t.: 
i) grænfóðurmaís (votverkaður maís) ha/a             NS NS  
ii) aðrar fóðurjurtir ha/a             NS   
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19. Fræ og ungplöntur á akurlandi (þó ekki korn, þurrkað grænmeti, kartöflur og jurtir með olíuauðug fræ) ha/a       NS  NE       
20. Önnur ræktun á akurlandi ha/a   NS          NE   
21. Hvíldarland án styrkja ha/a                
22. Hvíldarland, sem fellur undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé, ekki notað í efnahagslegu tilliti ha/a                

 
E. Matjurtagarðar ha/a NS NS        NS   NS NS NS 
 
F. Bithagar og engi ha/a                

1. Graslendi og engi, þó ekki hrjóstugt beitiland ha/a                
2. Hrjóstugt beitiland ha/a NE        NE       

 
G. Fjölær ræktun                 

1. Ávaxta- og berjaplantekrur ha/a                
a) nýir ávextir og berjategundir frá tempraða beltinu (1) ha/a                
b) ávextir og berjategundir frá heittempraða beltinu ha/a NE NE NE    NE  NE NE NE  NE NE NE 
c) hnetur ha/a NS NE NS    NE  NE NS NS  NE NE NS 

 
2. Sítrusplantekrur ha/a NE NE NE    NE  NE NE NE  NE NE NE 
 

3. Ólífuplantekrur ha/a NE NE NE    NE  NE NE NE  NE NE NE 
a) sem gefa venjulega af sér ólífur til átu ha/a NE NE NE   NS NE  NE NE NE  NE NE NE 
b) sem gefa venjulega af sér ólífur til olíuframleiðslu ha/a NE NE NE   NS NE  NE NE NE  NE NE NE 

 
4. Vínekrur ha/a NS NE     NE   NE   NE NE  
sem gefa venjulega af sér: 

a) eðalvín ha/a NS NE     NE   NE   NE NE NE 
b) annað vín ha/a NS NE NS    NE  NE NE NE  NE NE  
c) vínber til átu ha/a NS NE NS    NE  NE NE NS  NE NE NE 
d) rúsínur ha/a NS NE NS   NE NE NS NE NE NE NS NE NE NE 

 
5. Gróðrarstöðvar ha/a                
6. Önnur langær ræktun ha/a   NE    NS   NE NE  NE NE NS 
7. Langær gróðurhúsaræktun ha/a   NE   NS NS  NE  NE NS NE NE NE 

 
 
 
 
(1) Belgía, Holland og Austurríki geta sett atriði c-liðar í G.1 „hnetur“, í þennan lið. 
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H. Annað land                 
1. Landbúnaðarsvæði sem ekki er hagnýtt (land sem ekki er lengur nytjað af efnahagslegum, félagslegum eða öðrum

ástæðum og ekki notað við skiptirækt) ha/a 
               

 
2. Skóglendi ha/a                

 
3. Annað land (með byggingum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, gróðursnauðu landi, grýttum jarðvegi

o.s.frv.) 
ha/a                

 
1. Samræktun og eftirræktun, sveppir, áveitur, aðstaða til að geyma húsdýraáburð, ræktunarhlé akurlands og

stjórn næringarefna 
                

 
1. Eftirræktun (þó ekki matjurtaræktun og gróðurhúsaræktun) (1) ha/a   NE    NE   NE NS  NE NE NS 

 
2. Sveppir ha/a   NS      NE   NS  NS  

 
3. Áveitusvæði                 

a) áveitusvæði alls ha/a   NS    NS  NE       
b) ræktað land sem vatni er veitt á  ha/a   NS    NS  NE    NS   

þ.m.t.: 
1) harðhveiti (2) ha/a NE NE NS    NE  NE NE   NE NE NS 
2) maís (2) ha/a  NE NS    NS  NE    NE NE NS 
3) kartöflur (2) ha/a   NS    NS  NE    NS NS NS 
4) sykurrófur (2) ha/a   NS    NS  NE    NS NS NS 
5) sólblóm (2) ha/a NS NE NS    NE  NE NS   NE NE NE 
6) soja (2) ha/a NE  NE    NE  NE NE  NS NE NE NE 
7) fóðurjurtir (2) ha/a   NS    NS  NE    NS NE NS 
8) ávaxtatré, berjalyng og –runnar (2) ha/a   NS    NS  NE    NE NE NS 
9) sítrusávextir (2) ha/a NE NE NE    NE  NE NE NE  NE NE NE 

10) vínviður (2) ha/a NS NE NS    NE  NE NE   NE NE NS 
 

5. Samræktun (2) ha/a NS  NE    NE  NE NE NS  NE NE NS 
 

7. Aðstaða til að geyma náttúrlegan áburð úr dýraríkinu (fastan húsdýraáburð, fljótandi húsdýraáburð og blöndu af
hvoru tveggja) (2) 

                

a) er aðstaða á bújörðinni til að geyma (2):                 
 

i) fastan húsdýraáburð? já/nei                
ii) fljótandi húsdýraáburð? já/nei                
iii) blöndu af föstum og fljótandi húsdýraáburði? já/nei                

 
 
 
 
(1) Ekki skráð í könnunum 2003 og 2007  
(2) Ekki skráð í könnunum 2005 og 2007  

N
r. 30/580 

 
EES-viðbæ

tir við Stjórnartíðindi Evrópusam
bandsins

8.6.2006



 
  B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK 

 
b) til hve margra heilla mánaða án þess að vera tæmt af og til (1)?                 

i) fastan húsdýraáburð mán.                
ii) fljótandi húsdýraáburð mán.                
iii) blöndu af föstum og fljótandi húsdýraáburði mán.                

 
8. Svæði sem falla undir styrkjakerfi fyrir ræktunarhlé og er skipt upp í: ha/a                

a) hvíldarland, ekki notað í efnahagslegu tilliti (þegar skráð í 22. lið í flokki D) ha/a                
b) ræktunarsvæði fyrir landbúnaðarhrávöru til annarra nota en sem matvæli/fóður (t.d. sykurrófur, repja, tré og

runnar, þó ekki til skógarnytja, o.s.frv., þ.m.t. linsubaunir, kjúklingabaunir og flækjur, þegar skráð í flokki D
og G) ha/a 

               

c) svæði, umbreytt í bithaga og engi (þegar skráð í 1. og 2. lið í flokki F (2), ha/a   NS           NE NE 
d) svæði, áður landbúnaðarsvæði, umbreytt í skóglendi eða sem verið er að undirbúa fyrir skógrækt (þegar skráð í

2. lið í flokki H) (2) ha/a 
  NS             

e) önnur svæði (þegar skráð í 1 og 2. lið í flokki H (2) ha/a           NS   NE  
 

9. Stjórn næringarefna ha/a       NS         
a) Ræktunarsvæði að vetrarlagi (1) 

 
J. Búfé (á viðmiðunardegi könnunar) 
 

1. Dýr af hestaætt: fjöldi dýra                
Nautgripir: 
2. Nautgripir yngri en eins árs, naut og kvígur fjöldi dýra                
3. Naut a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára fjöldi dýra                
4. Kvígur a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára fjöldi dýra                
5. Naut tveggja ára og eldri fjöldi dýra                
6. Kvígur tveggja ára eða eldri: fjöldi dýra                
7. Mjólkurkýr fjöldi dýra                
8. Aðrar kýr fjöldi dýra                
Sauðfé og geitur: 
9. Sauðfé (öll aldursskeið) fjöldi dýra                

a) sauðfé, kvendýr til undaneldis fjöldi dýra                
b) annað sauðfé fjöldi dýra                

10. Geitur (öll aldursskeið) fjöldi dýra  NS NS           NS  
a) geitur, kvendýr til undaneldis fjöldi dýra  NS NS           NS  
b) aðrar geitur fjöldi dýra  NS NS           NS  

 
 
 
(1) Ekki skráð í könnunum 2005 og 2007.  
(2) Þýskaland getur sameinað c-, d- og e-liði í 08. 
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Svín: 
11. Grísir sem vega minna en 20 kg fjöldi dýra                
12. Gyltur til undaneldis sem vega 50 kg og meira fjöldi dýra                
13. Önnur svín fjöldi dýra                
Alifuglar: 
14. Kjúklingar fjöldi dýra                
15. Varphænur fjöldi dýra                
16. Aðrir alifuglar fjöldi dýra                

þ.m.t.: 
a) kalkúnar fjöldi dýra                
b) endur fjöldi dýra              NS  
c) gæsir fjöldi dýra          NS  NE  NS  
d) aðrir alifuglar, ót.a. fjöldi dýra   NS           NS  

 
17. Kanínur, kvendýr til undaneldis fjöldi dýra  NS NS    NS    NS  NE NE NS 
18. Býflugur fjöldi býflugnabúa  NS NS    NS   NS   NS NS NS 
19. Búfé, ót.a. já/nei   NS       NS      

 
K. Dráttarvélar, jarðvinnsluvélar, tæki og búnaður 
 

1) Sem tilheyra eingöngu bújörðinni á degi könnunar 
1. Fjórhjóladráttarvélar, beltadráttarvélar, áhaldavagnar, flokkað eftir vélarafli (kW) (1) fjöldi                

a) < 40 (1) fjöldi                
b) 40 til < 60 (1) fjöldi                
c) 60 til < 100 (1) fjöldi                
d) 100 og þar yfir (1) fjöldi                

 
2. Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar og vélknúnar sláttuvélar (1) fjöldi                
3. Þreskivélar (1) fjöldi                
9. Aðrar upptökuvélar sem eru að fullu vélknúnar (1) fjöldi                

 
10. Vökvunarbúnaður (1) já/nei NS      NE  NE       

a) ef svarið er „já“ er búnaðurinn færanlegur (1)? já/nei NS      NE  NE       
b) ef svarið er „já“ er búnaðurinn færanlegur (1)? já/nei NS      NE  NE     NS  

 
 
 
 
(1) Ekki skráð í könnunum 2003 og 2007  
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2) Tæki sem hafa verið notuð á síðustu 12 mánuðum, á fleiri en einni bújörð (eign annarrar bújarðar, 

samvinnufélags eða sameign með öðrum bújörðum) eða frá tækjaleigu 
                

1. Fjórhjóladráttarvélar: beltadráttarvélar, áhaldavagnar, flokkað eftir vélarafli (kW) (1) já/nei                
2. Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar og vélknúnar sláttuvélar (1) já/nei                
3. Þreskivélar (1) já/nei                
9. Aðrar upptökuvélar sem eru að fullu vélknúnar (1) já/nei                

 
1. Starfsmenn við bújörðina (síðustu 12 mánuðina fyrir daginn sem könnunin er gerð) 

 
Safnað er tölfræðilegum upplýsingum um hvern einstakling, sem starfar á bújörðinni og tilheyrir eftirtöldum
flokkum starfsmanna, með þeim hætti að unnt sé að bera upplýsingarnar saman með margvíslegum hætti, bæði 
innbyrðis og /eða við hvaða könnunaratriði sem er. 

                

 
1. Eigendur 

Í þessum flokki eru: 
— einstaklingar: 

— sem eru einu eigendur bújarðar með sjálfstæðan rekstur (allir einstaklingar sem hafa svarað
spurningu a-liðar 1. liðar í flokki B játandi) 

— sem er samstarfsaðili á bújörð og telst vera eigandi hennar 
— lögaðilar 

                

Eftirfarandi upplýsingar eru skráðar um hvern einstakling sem um getur hér að framan: 
— kyn                 
— aldur samkvæmt eftirfarandi flokkun: 

frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur til < 25 ára, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 og eldri                 
— störf á bújörðinni (að heimilisstörfum undanskildum) samkvæmt flokkuninni: 

0%, >0-<25%, 25-<50%, 50-<75%, 75-<100%, 100% (heilt stöðugildi) af vinnutíma
landbúnaðarverkamanns í heilu stöðugildi á ári 
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1 a) Bústjórar 

Í þessum flokki eru: 
— bústjórar á bújörðum með sjálfstæðan rekstur, þ.m.t. makar og aðrir í fjölskyldu eigandans sem eru

jafnframt bústjórar, þ.e.a.s. ef svarið við annaðhvort a- eða b-lið 2. liðar í flokki B er „já“  
— samstarfsaðilar á bújörðum með sameiginlegan rekstur sem teljast vera bústjórar 
— bústjórar á bújörðum þar sem eigandinn er lögaðili 

(Bústjórar, sem jafnframt eru einu eigendur eða samstarfsaðilar. sem teljast vera eigendur bújarðar 
með sameiginlegan rekstur, eru einungis skráðir einu sinni, þ.e.a.s. sem eigendur í flokki L.1) 

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

                

— kyn                 
— aldur samkvæmt eftirfarandi flokkun:                 

frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur til < 25 ára, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ára og eldri                 
— störf á búinu (að heimilisstörfum undanskildum) samkvæmt flokkuninni:                 

>0-<25%, 25-<50%, 50-<75%, 75-<100%, 100% (heilt stöðugildi) af vinnutíma
landbúnaðarverkamanns í heilu stöðugildi á ári 

                

                 
2. Makar eigenda                 

                 
Í þessum flokki eru makar einstaklinga sem eru einu eigendur (svara spurningu a-liðar  1. liðar í flokki B 
játandi) sem hvorki eru taldir með í 1. lið L né a-lið 1. liðar í flokki L (þeir eru ekki bústjórar: svara spurningu
b-liðar 2. liðar í flokki B) 

                

                 
Eftirfarandi upplýsingar eru skráðar um hvern einstakling sem um getur hér að framan:                 
— kyn                 
— aldur samkvæmt eftirfarandi flokkun:                 

frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur til < 25 ára, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ára og eldri                 
— störf á bújörðinni (að heimilisstörfum undanskildum) samkvæmt flokkuninni:                 

0%, >0-<25%, 25-<50%, 50-<75%, 75-<100%, 100% (heilt stöðugildi) af vinnutíma 
landbúnaðarverkamanns í heilu stöðugildi á ári 
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3 a) Aðrir í fjölskyldu einstaklinga, sem eru einu eigendur, sem starfa við búið: karlar (þó ekki einstaklingar

í 1. lið, a-lið 1. liðar og 2. lið í flokki L) 
                

                 
3 b) Aðrir í fjölskyldu einstaklinga, sem eru einu eigendur, sem starfa við búið: konur (þó ekki einstaklingar 

í 1. lið, a-liðar 1. liðar og 2. lið í flokki L) 
                

Eftirfarandi upplýsingar um fjölda einstaklinga á bújörðinni eru skráðar samkvæmt eftirfarandi flokkun 
um hvern einstakling í framangreindum flokkum: 

                

— aldur samkvæmt eftirfarandi flokkun:                 
frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur til < 25 ára, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65 ára og eldri (1)                 

— störf á bújörðinni (að heimilisstörfum undanskildum) samkvæmt flokkuninni:                 
>0-<25%, 25-<50%, 50-<75%, 75-<100%, 100% (heilt stöðugildi) af vinnutíma
landbúnaðarverkamanns í heilu stöðugildi á ári 

 

                

4 a) Aðrir fastráðnir starfsmenn: karlar (þó ekki einstaklingar í 1. lið, a-lið 1. liðar, 2. og 3. lið í flokki L)                 
4 b) Aðrir fastráðnir starfsmenn: konur (þó ekki einstaklingar í 1. lið, a-lið 1. liðar, 2. og 3. lið í flokki L)                 

Eftirfarandi upplýsingar um fjölda einstaklinga á bújörðinni eru skráðar samkvæmt eftirfarandi flokkun
um hvern einstakling í framangreindum flokkum: 

                

— Aldur samkvæmt eftirfarandi flokkun:                 
frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur til < 25 ára, 25-34, 35-44 ,45-54, 55-64, 65 ára og eldri (1)                 

— störf á bújörðinni (að heimilisstörfum undanskildum) samkvæmt flokkuninni:                 
>0-<25%, 25-<50%, 50-<75%, 75-<100%, 100% (heilt stöðugildi) af vinnutíma
landbúnaðarverkamanns í heilu stöðugildi á ári 

                

                 
5. og 6. Aðrir starfsmenn sem ekki eru fastráðnir: karlar og konur fjöldi vinnudaga                
7. Hefur sá sem er eini eigandinn og jafnframt bústjóri tekjur af annarri starfsemi:                  

— að aðalstarfi? já/nei                
— að aukastarfi? já/nei                

8. Hefur sá sem er maki eina eigandans tekjur af annarri starfsemi:                 
— að aðalstarfi? já/nei                
— að aukastarfi? já/nei                
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9. Hefur einhver annar sem er í fjölskyldu eina eigandans og starfar við búið tekjur af einhverri annarri

starfsemi? Ef svarið er „já“ hve margir hafa tekjur af annarri starfsemi: 
                

— að aðalstarfi?                
— að aukastarfi? 

fjöldi starfsmanna 
               

                 
10. Heildarfjöldi jafngildra vinnudaga í fullu starfi við landbúnaðarstörf á 12 mánaða tímabili fyrir

könnunina, ekki meðtalið í  1.6. lið í flokki L, innt af hendi á bújörðinni af einstaklingum sem ekki eru
beinlínis ráðnir þar í vinnu (t.d. starfsmenn verktaka) (1) fjöldi daga 

        NE  NS     

                 
M. Byggðaþróun í dreifbýli                 

1. Tekjur af annarri starfsemi á búinu (fyrir utan landbúnað), sem tengist búinu með beinum hætti                 
a) ferðaþjónustu, gistiaðstöðu og annarri frístundastarfsemi já/nei     NS           
b) handiðn já/nei     NS     NS      
c) vinnslu landbúnaðarafurða já/nei                
d) timburvinnslu (sögun o.s.frv.) já/nei          NS      
e) eldi og ræktun í sjó og vatni já/nei                
f) vinnslu endurnýjanlegrar orku (vindorka, hálmbrennsla o.s.frv.) já/nei        NS        
g) verktakavinnu (með tækjum í eigu bújarðarinnar) já/nei                
h) öðru já/nei                
                 

N. Umhverfisþættir                 
1. Vatnslindir til vökvunar á bújörðinni (2)                 

a) grunnvatn (2) já/nei   NS    NS  NS    NE  NS 
b) yfirborðsvatn á býlinu (tjarnir eða stíflur)( 2) já/nei   NS    NS  NS    NS  NS 
c) yfirborðsvatn utan býlis úr vötnum, ám eða vatnsföllum (2) já/nei   NS    NS  NS    NS  NS 
d) vatn utan býlis úr sameiginlegu vatnsveitukerfi já/nei   NS    NS  NS    NE  NS 
e) aðrar lindir (2) já/nei   NS    NS  NS NE NE  NS  NS 

þar af:                 
i) afsaltað eða ísalt vatn (2) já/nei   NS NS  NS NS  NS NE NE  NS  NS 
ii) endurnýtt vatn (2) 
 

já/nei   NS NS  NS NS  NS NE NE  NS  NS 

 
 
 
 
 
(1) Valfrjálst ef aðildarríki geta lagt fram heildarmat á þessu atriði á svæðisvísu. 
(2) Ekki skráð í könnunum 2005 og 2007.  
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2. Vökvunaraðferðir sem eru notaðar (1):                 

a) yfirborðsáveita (flóð, skurðir) (1) já/nei   NS    NE  NS NS   NS NS NS 
b) vökvunarbúnaður (1) já/nei   NS    NS  NS    NS  NS 
c) dreypivökvun (1) já/nei   NS    NE  NS    NS NS NS 
                 

3. Óræktaðir akurjaðrar eða akurhlutar sem bóndinn verndar vegna umhverfissjónarmiða og Bandalagið
styrkir (1)“. 

ha/a     NS      NE     
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