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REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 1166/2008 2015/EES/8/61 

frá 19. nóvember 2008 

um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði og 
um niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 (*) 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1. mgr. 285. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar, 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (1), 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 571/88 frá
29. febrúar 1988 um skipulag kannana Bandalagsins á
nýtingu bújarða (2) er kveðið á um áætlun kannana 
Bandalagsins til að ná fram hagtölum um nýtingu búa til 
ársins 2007. 

2) Áætluninni um kannanir um nýtingu búa, sem hefur
verið framkvæmd á vettvangi Bandalagsins frá
1966/1967, ætti að halda áfram til að rannsaka horfur
innan Bandalagsins. Fyrir skýrleika sakir skal þessi
reglugerð koma í stað reglugerðar (EBE) nr. 571/88.

3) Í þeim tilgangi að uppfæra grundvallarskrár um bú og
aðrar upplýsingar ,sem krafist er fyrir lagskiptingu
úrtakskannana, er nauðsynlegt að gera talningu á búum í
Bandalaginu á a.m.k. tíu ára fresti. Síðasta talning fyrir
samþykkt þessarar reglugerðar var gerð 1999/2000.

4) Þörf er á að safna gögnum um framkvæmd ráðstafana
sem tengjast dreifbýlisþróun, eins og hún er skilgreind í
reglugerð ráðsins (EB) nr. 1698/2005 frá
20. september 2005 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs
evrópsks landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun (3). 

5) Ráðið, í ályktun sinni frá 19. desember 2006 um
umhverfisvísa í landbúnaði, viðurkennir þörfina fyrir
samanburðarhæf gögn um landbúnaðarstarfsemi á
viðeigandi landfræðilegu þrepi og sem taka til alls
Bandalagsins. Ráðið fór þess á leit við framkvæmda-
stjórnina að hún hefðist handa við ráðstafanirnar sem
settar eru fram í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar
frá 15. september 2006 (4) og innihalda meðal annars
hagskýrslugögn, einkum um aðferðir við bústjórnun og
notkun aðfanga á bújörðum.

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 321, 1.12.2008, bls. 14. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 112/2009 frá 22. 
október 2009 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 
68, 17.12.2009, bls. 13. 

(1) Álit Evrópuþingsins frá 21. maí 2008 (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. október 2008. 

(2) Stjtíð. EB L 56, 2.3.1988, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 277, 21.10.2005, bls. 1. 
(4) Undir heitinu „Þróun umhverfisvísa í landbúnaði til að vakta samþættingu 

umhverfissjónarmiða og sameiginlegrar landbúnaðarstefnu“. 

6) Vöntun er á tölfræðilegum upplýsingum um
mismunandi framleiðsluaðferðir í landbúnaði í
sjálfstæðum búrekstrareiningum. Því er þörf á úrbótum í
upplýsingasöfnun um framleiðsluaðferðir í landbúnaði
sem tengjast upplýsingum um skipulag búa, til að ná
fram viðbótarhagtölum um þróun umhverfisvæns
landbúnaðar og til að bæta gæði umhverfisvísa í
landbúnaði.

7) Samanburðarhæfar hagtölur frá öllum aðildarríkjum um
nýtingu búa eru mikilvægar til að ákvarða þróun
landbúnaðarstefnu innan Bandalagsins. Því ber að nota
staðlaða flokkun og almennar skilgreiningar fyrir
könnunaratriði, að því leyti sem það er hægt.

8) Framkvæmd kannana á framleiðsluskipan á bújörðum
árið 2010 og manntalsins, sem gert er á tíu ára fresti og
næst árið 2011, myndi gera tilföng til hagskýrslugerðar
miklu erfiðari fyrir aðildarríkin ef tímabil
gagnasöfnunar fyrir þessar tvær stóru kannanir myndu
skarast. Því skal kveðið á um undanþágu til að gera
aðildarríkjunum kleift að framkvæma könnunina á
framleiðsluskipan á bújörðum árið 2009.

9) Í reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 1997
um hagskýrslur Bandalagsins (5) er settur fram
viðmiðunarrammi fyrir ákvæði þessarar reglugerðar,
einkum að því er varðar samræmi við staðla um
óhlutdrægni, áreiðanleika, mikilvægi, kostnaðar-
hagkvæmni, trúnaðarkvaðir í hagskýrslum og gagnsæi. Í
reglugerð ráðsins (KBE, EBE) nr. 1588/90 frá
11. júní 1990 um afhendingu gagna sem eru háð
trúnaðarkvöðum í hagskýrslum til Hagstofu Evrópu-
bandalagsins (6) er settur fram viðmiðunarrammi fyrir 
sendingu og vernd hagskýrslugagna sem háð eru 
trúnaðarkvöðum, eins og kveðið er á um samkvæmt 
þessari reglugerð, til að tryggja að upplýsingar verði 
hvorki birtar ólöglega né notaðar í öðrum tilgangi en 
tölfræðilegum þegar hagskýrslur Bandalagsins eru 
teknar saman og þeim miðlað. 

10) Not framkvæmdastjórnarinnar af staðsetningu bús ætti
að takmarkast við tölfræðilega greiningu og ætti ekki að
draga ályktanir af henni og gera kannanir. Tryggja ætti
nauðsynlega vernd trúnaðargagna, m.a. með því að
takmarka nákvæmni í staðsetningum og með viðeigandi
samsöfnungagna þegar hagskýrslur eru gefnar út.

 ________________  

(5) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1. 
(6) Stjtíð. EB L 151, 15.6.1990, bls. 1. 
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11) Í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 (1) er atvinnu-
greinaflokkun Evrópubandalagsins komið á fót.

12) Í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins
(EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp
sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) (2), ætti
að skilgreina svæðisbundnar einingar í samræmi við
NUTS-flokkunina.

13) Til að minnka álag á svarendur og aðildarríki vegna
gagnaöflunar, að því leyti sem það er hægt, ætti sá
möguleiki að nota úrtakskannanir og
stjórnsýsluheimildir að vera fyrir hendi.

14) Til að gera kannanirnar er þörf á umtalsverðri
fjármögnun í nokkur ár bæði frá aðildarríkjunum og
framkvæmdastjórninni og verður stór hluti þess fjár
notaður til að uppfylla kröfur Bandalagsins.

15) Viðurkennt er að kröfur um gervihnattagreiningu og 
-auðkenningu á búum valda umtalsverðum 
aðferðafræðilegum og tæknilegum erfiðleikum í 
mörgum aðildarríkjanna.

16) Til að styðja þessa áætlun um kannanir ætti því að setja
ákvæði um styrk frá Bandalaginu úr Ábyrgðarsjóði
evrópsks landbúnaðar samkvæmt reglugerð ráðsins
(EB) nr. 1290/2005 frá 21. júní 2005 um fjármögnun
sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar (3).

17) Í þessari reglugerð er mælt fyrir um fjárhagsramma sem
gildir meðan áætlunin varir og er helsta viðmiðun
fjárveitingavaldsins við árlega fjárlagagerð, í skilningi
37. liðar samstarfssamningsins frá 17. maí 2006 milli
Evrópuþingsins, ráðsins og framkvæmdastjórnarinnar,
um eftirlit með fjárlögum og góða fjármálastjórnun (4).

18) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum
þessarar reglugerðar, þ.e. kerfisbundinni hagskýrslugerð
Bandalagsins um nýtingu búa og um
framleiðsluaðferðir í landbúnaði, og þeim verður betur
náð á vettvangi Bandalagsins vegna umfangs og áhrifa
þessarar reglugerðar, er Bandalaginu heimilt að
samþykkja ráðstafanir í samræmi við nálægðarregluna
eins og hún er sett fram í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi
við

 ________________  

(1) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. 
(2) Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1. 
(3) Stjtíð. ESB L 209, 11.8.2005, bls. 1. 
(4) Stjtíð. ESB C 139, 14.6.2006, bls. 1. 

meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, 
er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari 
reglugerð til að ná megi því markmiði. 

19) Samþykkja ætti nauðsynlegar ráðstafanir viðvíkjandi
framkvæmd þessarar reglugerðar í samræmi við
ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um
reglur um meðferð framkvæmdavalds sem
framkvæmdastjórninni er falið (5).

20) Einkum ætti að veita framkvæmdastjórninni vald til að
skilgreina reiknistuðlana fyrir búfjáreiningarnar,
skilgreina könnunaratriðin og aðlaga viðaukana að
þessari reglugerð. Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns
eðlis og þeim er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, með því að bæta við hana nýjum
veigalitlum þáttum, verður að samþykkja þær í
samræmi við reglunefndarmeðferð með grannskoðun
sem kveðið er á um í a-lið 5. gr. í ákvörðun
1999/468/EB.

21) Haft hefur verið samráð við fastanefndina um
landbúnaðarskýrslur sem komið var á fót með ákvörðun
ráðsins 72/279/EBE (6),

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

I. KAFLI 

ALMENN ÁKVÆÐI 

1. gr.

Efni 

Með þessari reglugerð er komið á ramma fyrir gerð 
samanburðarhæfra hagskýrslna Bandalagsins um nýtingu búa 
og um könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði. 

2. gr.

Skilgreiningar 

Í reglugerð þessari er merking eftirfarandi hugtaka sem hér 
segir: 

a) „bú“ eða „búrekstrareining“: tæknileg og efnahagsleg
eining, undir einni stjórn þar sem landbúnaðarstarfsemi,
sem skráð er í I. viðauka, er viðhöfð innan efnahagssvæðis
Evrópusambandsins, annaðhvort sem aðal- eða
aukastarfsemi,

b) „búfjáreining“: stöðluð mælieining sem gerir það
mögulegt að hópa saman ólíka flokka búfénaðar til að
hægt sé að bera þá saman. Búfjáreiningar eru skilgreindar
á grundvelli fóðurþarfa hvers einstaks dýraflokks og
reiknistuðlar skulu því samþykktir fyrir þær í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun eins og um getur í
2. mgr. 15. gr.,

 ________________  

(5) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(6) Stjtíð. EB L 179, 7.8.1972, bls. 1. 
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c) „úrtakskannanir“: tölfræðikannanir sem byggðar eru á
lagskiptum slembiúrtökum og gerðar til að ná fram
hagtölum sem eru dæmigerðar fyrir bú á svæðisbundnum
stigum og landsstigum. Með lagskiptingunni skal koma
fram stærð og gerð bús til að tryggja að gefin sé nægilega
rétt mynd af búum af mismunandi stærðum og gerðum,

d) „svæði“: svæðisbundin eining í flokkun hagskýrslusvæða
2 (NUTS 2), skilgreind í reglugerð (EB) nr. 1059/2003,

e) „staðsetning búrekstrareiningar“: svæði innan 5
bogamínútna frá hnitum breiddar- og lengdargráða til að
koma í veg fyrir að hægt sé að bera kennsl á einstakar
búrekstrareiningar. Ef aðeins eitt bú er á svæði innan
breiddar- og lengdargráðu skal það talið með nálægu
svæði sem er með a.m.k. einu öðru búi.

3. gr.

Umfang 

1. Kannanirnar, sem tilgreindar eru í þessari reglugerð, skulu
ná yfir: 

a) bú þar sem hagnýtt land er einn hektari eða meira,

b) bú þar sem hagnýtt land er minna en einn hektari, svo
fremi að tiltekið hlutfall af framleiðslu sé til sölu hjá
þessum búum eða ef framleiðslueining þeirra fer fram yfir
tiltekin efnisleg viðmiðunarmörk.

2. Aðildarríki sem nota viðmiðunarmörk yfir einum hektara í
könnunum skulu þó ákveða þau mörk þannig að þau 
undanskilji aðeins minnstu búin sem samanlagt nema 2% eða 
minna af hagnýta landbúnaðarsvæðinu í heild sinni, að 
undanskildum almenningi, og 2% eða minna af heildarfjölda 
búfjáreininga býlis. 

3. Könnunin skal ná yfir öll bú sem ná einum af þeim
efnislegu viðmiðunarmörkum sem tilgreind eru í II. viðauka. 

4. gr.

Gagnalindir 

1. Aðildarríki skulu nota upplýsingar frá hinu samþætta
stjórnunar- og eftirlitskerfi sem kveðið er á um í reglugerð 
(EB) nr. 1782/2003 (1), kerfinu fyrir auðkenningu og 
skráningu nautgripa sem kveðið er á um í reglugerð (EB) 
nr. 1760/2000 (2) og skránum yfir lífrænan búskap sem komið 
var á fót samkvæmt reglugerð (EB) nr. 834/2007 (3) að því 
tilskildu að þessar upplýsingar séu a.m.k. jafngóðar og 
upplýsingar sem fengnar eru úr tölfræðikönnunum. 
 ________________  

(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1782/2003 frá 29. september 2003 um 
sameiginlegar reglur um bein stuðningskerfi samkvæmt sameiginlegu 
landbúnaðarstefnunni og um innleiðingu tiltekinna stuðningskerfa fyrir 
bændur (Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 1). 

(2) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1760/2000 frá 17. júlí 2000 
um að koma á kerfi fyrir auðkenningu og skráningu nautgripa og um 
merkingar nautakjöts og nautakjötsafurða (Stjtíð. EB L 204, 11.8.2000, bls. 
1). 

(3) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 frá 28. júní 2007 um lífræna 
framleiðslu og merkingu lífrænna vara og til niðurfellingar á reglugerð 
(EBE) nr. 2092/91 (Stjtíð. ESB L 189, 20.7.2007, bls. 1). 

Aðildarríki mega einnig nota stjórnsýsluheimildir sem tengjast 
ræktun á erfðabreyttum nytjaplöntum og þær sértæku 
ráðstafanir um dreifbýlisþróun sem um getur í III. viðauka. 

2. Ákveði aðildarríki að nota aðra stjórnsýsluheimild en þær
sem tilgreindar eru í 1. mgr., skal aðildarríkið tilkynna 
framkvæmdastjórninni það fyrirfram og leggja fram 
upplýsingar um aðferðina sem nota á og gæði gagnanna frá 
þeirri stjórnsýsluheimild. 

5. gr.

Kröfur um nákvæmni 

1. Aðildarríki, sem gera úrtakskannanir, skulu tryggja að
vegnar niðurstöður kannana séu tölfræðilega dæmigerðar fyrir 
bú innan hvers svæðis og að þær uppfylli kröfur um 
nákvæmni sem settar eru fram í IV. viðauka. 

2. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum skal 
framkvæmdastjórnin veita aðildarríkjum undanþágur frá 
kröfunum um nákvæmni, sem um getur í 1. mgr., fyrir 
tilgreind héruð. 

II. KAFLI

HAGTÖLUR UM NÝTINGU BÚA 

6. gr.

Kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 

1. Árin 2010, 2013 og 2016 skulu aðildarríkin gera kannanir
um nýtingu búa, hér á eftir „kannanir á framleiðsluskipan á 
bújörðum“. 

2. Könnunin á framleiðsluskipan á bújörðum 2010 skal gerð
eins og þýðisrannsókn. Úrtakskannanir má þó nota fyrir 
könnunaratriðin um aðra launaða starfsemi sem vinnuafl innir 
af hendi og skráð er í ii.-lið V. þáttar III. viðauka. 

3. Kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og 2016
má gera í formi úrtakskannana. 

7. gr.

Könnunaratriði 

1. Aðildarríki skulu veita upplýsingar um könnunaratriðin
sem skráð eru í III. viðauka. 

2. Framkvæmdastjórninni er heimilt, í samræmi við
reglunefndarmeðferð með grannskoðun sem um getur í 
2. mgr. 15. gr., að breyta skránni yfir könnunaratriði, sem sett
er fram í III. viðauka, fyrir kannanir á framleiðsluskipan á 
bújörðum 2013 og 2016. 
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3. Ekki þarf að safna gögnum um ákveðið könnunaratriði ef
aðildarríki ákveður að það hafi lítið eða ekkert algengi. Það 
aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni á 
almanaksárinu á undan könnunarárinu um öll könnunaratriði 
sem eru undanskilin í gagnasöfnuninni. 

4. Samþykkja skal skilgreiningar könnunaratriða í samræmi
við reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 
2. mgr. 15. gr.

8. gr.

Viðmiðunartímabil 

Viðmiðunartímabil fyrir kannanir á framleiðsluskipan á 
bújörðum á könnunarárunum 2010, 2013 og 2016 skulu 
skilgreind þannig: 

a) fyrir könnunaratriði um land sem tilgreind eru í
III. viðauka, 12 mánaða tímabil sem lýkur á
viðmiðunardegi á milli 1. mars og 31. október á
könnunarárinu,

b) fyrir könnunaratriði um búfé sem tilgreind eru í
III. viðauka, viðmiðunardagur á milli 1. mars og
31. desember á könnunarárinu,

c) fyrir könnunaratriði um vinnuafl sem tilgreind eru í
III. viðauka, 12 mánaða tímabil sem lýkur á
viðmiðunardegi á milli 1. mars og 31. október á
könnunarárinu,

d) fyrir ráðstafanir um dreifbýlisþróun sem tilgreindar eru í
III. viðauka, þriggja ára tímabil sem lýkur 31. desember á
könnunarárinu.

9. gr.

Sending 

1. Aðildarríki skulu senda framkvæmdastjórninni fullgild
könnunargögn fyrir könnunina á framleiðsluskipan á 
bújörðum 2010 ekki seinna en 31. mars 2012. 

2. Að því er varðar kannanirnar á framleiðsluskipan á
bújörðum á könnunarárunum 2013 og 2016 skulu aðildarríki 
senda framkvæmdastjórninni fullgilt könnunargögn innan 
12 mánaða frá lokum könnunarársins. 

3. Heimilt er að senda framkvæmdastjórninni sérstaklega
gögn um ráðstafanirnar varðandi dreifbýlisþróunina, sem um 
getur í III. viðauka og eru byggð á opinberum skrám, innan 
18 mánaða frá lokum könnunarársins. 

4. Gögnin, sem send eru framkvæmdastjórninni um
könnunina á framleiðsluskipan á bújörðum, skulu vera á 
rafrænu formi og um einstök bú. 

5. Framkvæmdastjórnin skal ákvarða sniðið á sendingu
könnunargagnanna. 

6. Framkvæmdastjórnin skal ekki nota gögnin um könnunina
á framleiðsluskipan á bújörðum til að draga af ályktanir og 
gera kannanir. 

10. gr.

Úrtaksrammi 

Aðildarríki skulu, í þeim tilgangi að uppfæra úrtaksrammann 
fyrir kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og 2016, 
veita innlendu yfirvöldunum, sem bera ábyrgð á könnunum á 
framleiðsluskipan á bújörðum, aðgang að upplýsingum um bú 
í stjórnsýsluskrám sem teknar eru saman á þeirra 
yfirráðasvæði. 

III. KAFLI

HAGTÖLUR UM FRAMLEIÐSLUAÐFERÐIR Í 
LANDBÚNAÐI 

11. gr.

Könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði 

1. Aðildarríki skulu gera könnun á framleiðsluaðferðum í
landbúnaði á búum. Þessa könnun má gera sem úrtakskönnun. 

2. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum má 
framkvæmdastjórnin heimila aðildarríki að gera 
úrtakskönnunina með því að nota aðskilin hlutaúrtök. 

3. Aðildarríki skulu veita upplýsingar um könnunaratriðin
um framleiðsluaðferðir í landbúnaði sem skráð eru í 
V. viðauka. 

4. Aðildarríki skulu einnig leggja fram mat fyrir hverja
búrekstrareiningu í könnuninni á því vatnsmagni sem notað er 
til áveitu í búrekstrareiningunni (í rúmmetrum). Matið má 
gera með hjálp líkans. 

5. Framkvæmdastjórnin skal veita aðildarríkjum 
aðferðafræðilegan og annan stuðning til að smíða líkanið sem 
um getur í 4. málsgrein. Að auki skal framkvæmdastjórnin 
stuðla að nauðsynlegri samvinnu og miðlun á reynslu á milli 
aðildarríkja til að ná fram samanburðarhæfum niðurstöðum. 

6. Ekki þarf að safna gögnum um ákveðið könnunaratriði ef
aðildarríki ákveður að það hafi lítið eða ekkert algengi. Það 
aðildarríki skal tilkynna framkvæmdastjórninni á 
almanaksárinu á undan könnunarárinu um öll könnunaratriði 
sem eru undanskilin í gagnasöfnuninni. 

7. Samþykkja skal skilgreiningar könnunaratriða í samræmi
við reglunefndarmeðferð með grannskoðun, eins og um getur í 
2. mgr. 15. gr.

8. Viðmiðunartímabilið skal falla saman við þau
viðmiðunartímabil sem eru notuð fyrir könnunaratriðin í 
könnunni á framleiðsluskipan á bújörðum 2010. 

9. Niðurstöðurnar úr þessari könnun skulu tengdar
gögnunum sem fást úr könnuninni á framleiðsluskipan á 
bújörðum 2010 um einstök bú. Senda skal 
framkvæmdastjórninni samanlagt fullgilt gagnasafn á rafrænu 
formi ekki seinna en 31. desember 2012. 
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10. Framkvæmdastjórnin skal ákvarða sniðið á sendingu
könnunargagnanna. 

11. Framkvæmdastjórnin skal ekki nota gögnin um
framleiðsluaðferðir í landbúnaði til að draga af þeim ályktanir 
eða gera kannanir. 

IV. KAFLI

SKÝRSLUR, FJÁRMÖGNUN OG 
FRAMKVÆMDARRÁÐSTAFANIR 

12. gr.

Skýrslur 

1. Aðildarríki skulu leggja fram landsbundnar
aðferðafræðilegar skýrslur um þær kannanir sem falla undir 
þessa reglugerð og greina frá: 

a) þeirri skipulagningu og aðferðafræði sem notuð er,

b) hversu nákvæmar þær úrtakskannanir eru sem um getur í
þessari reglugerð,

c) upplýsingum um gæði allra stjórnsýslugagna sem notuð
eru og

d) þeim viðmiðunum sem beitt er til að ákvarða hvað skyldi
fært inn í skrár og hvað ekki til að uppfylla kröfur um
gildissvið sem tilgreindar eru í 3. gr.

2. Senda skal framkvæmdastjórninni innlendar 
aðferðafræðilegar skýrslur með fullgiltum 
könnunarniðurstöðum, í samræmi við frestina sem tilgreindir 
eru í 1. og 2. mgr. 9. gr. 

3. Aðildarríki skulu láta framkvæmdastjórninni í té allar
viðbótarupplýsingar sem krafist kann að vera um 
skipulagningu og aðferðafræði könnunarinnar, til viðbótar við 
þær landsbundnu aðferðafræðilegu skýrslur sem krafist er eftir 
hverja könnun. 

13. gr.

Framlag Bandalagsins 

1. Aðildarríki skulu í mesta lagi fá fjárframlag frá
Bandalaginu sem samsvarar 75% af kostnaði við gerð þeirra 
kannana sem skilgreindar eru í þessari reglugerð, með 
fyrirvara um þær hámarksupphæðir sem skilgreindar eru í 3. 
og 4. mgr. 

2. Við gildistöku þessarar reglugerðar skal 
framkvæmdastjórnin veita þeim aðildarríkjum, sem um það 
sækja, nauðsynlega tækni- og ráðgjafaraðstoð að því er varðar 
gervihnattagreiningu á búum. 

3. Hvað varðar sameiginlegan kostnað við kannanirnar á
framleiðsluskipan á bújörðum 2010 og framleiðsluaðferðum í 
landbúnaði skal framlag Bandalagsins takmarkað við þær 
hámarksfjárhæðir sem hér eru tilgreindar: 

– 50 000 evrur fyrir Lúxemborg og Möltu, hvort um sig,

– 1 000 000 evrur fyrir Austurríki, Írland og Litháen, hvert
um sig,

– 2 000 000 evrur fyrir Búlgaríu, Þýskaland, Ungverjaland,
Portúgal og Bretland, hvert um sig,

– 3 000 000 evrur fyrir Grikkland, Spán og Frakkland, hvert
um sig,

– 4 000 000 evrur fyrir Ítalíu, Pólland og Rúmeníu, hvert
um sig og

– 300 000 evrur fyrir öll önnur aðildarríki, hvert um sig.

4. Fyrir kannanirnar á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og
2016 skal hámarksfjárhæðin, sem tilgreind er í 3. mgr., 
lækkuð um 50%. 

5. Ábyrgðarsjóður evrópsks landbúnaðar fjármagnar
fjárframlag Bandalagsins skv. e-lið 2. mgr. 3. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 1290/2005. 

14. gr.

Fjárhagsrammi 

1. Fjárhagsramminn til að framkvæma þessar kannanir skal
vera 58 850 000 evrur fyrir tímabilið 2008–2013 samkvæmt 
ákvæðum þessarar reglugerðar, meðtaldar eru fjárveitingar 
sem nauðsynlegar eru fyrir stjórnun, viðhald og þróun á 
gagnagrunnskerfunum sem framkvæmdastjórnin notar til að 
vinna úr þeim gögnum sem aðildarríkin leggja til. 

2. Fjárveitinga- og löggjafarvaldið skal fastsetja fjárhæðina
fyrir tímabilið 2014–2018 að tillögu framkvæmdastjórnarinnar 
og á grundvelli nýs fjárhagsramma fyrir tímabilið sem hefst 
2014. 

3. Árlegu fjárveitingarnar skulu háðar samþykki
fjárveitingavaldsins og rúmast innan ramma 
fjárhagsáætlunarinnar. 

15. gr.

Nefnd 

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
fastanefndarinnar um landbúnaðarskýrslur sem komið var á 
fót með ákvörðun 72/279/EBE. 

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–
4. mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar. 

16. gr.

Undanþágur 

1. Viðmiðanirnar fyrir árið 2009 skulu, þrátt fyrir 6. gr. (1.
og 2. mgr.), 8. gr., 9. gr. (1. mgr.), 11. gr. (8. og 9. mgr.), 
13. gr. (3. mgr.), III. og IV. viðauka, koma í stað viðmiðana
fyrir árið 2010 fyrir Grikkland, Spán og Portúgal. 

2. Eftirfarandi kemur í stað 31. mars 2012, þrátt fyrir 1. mgr.
9. gr.:

a) 31. mars 2011 fyrir Grikkland og Portúgal, 

b) 30. júní 2011 fyrir Spán, 

c) 30. júní 2012 fyrir Ítalíu og Rúmeníu. 

3. Dagsetningin 31. desember 2011 kemur í stað
31. desember 2012 fyrir Grikkland, Spán og Portúgal, þrátt
fyrir 9. mgr. 11. gr. 
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17. gr.

Niðurfelling 

1. Reglugerð (EBE) nr. 571/88 falli úr gildi.

2. Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu reglugerðina sem
tilvísanir í þessa reglugerð. 

18. gr.

Gildistaka 

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

Hún gildir frá og með 1. janúar 2009. 

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 

Gjört í Strassborg 19. nóvember 2008. 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

H.-G. PÖTTERING J.-P. JOUYET 

forseti. forseti. 
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I. VIÐAUKI 

Skrá yfir landbúnaðarstarfsemi sem um getur í skilgreiningunni á búi 

Eftirtalin starfsemi (sem getur hvort sem er verið aðal- eða aukastarfsemi) er byggð á Atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna (NACE 2. endursk.) hvað varðar nytjaplöntu- og búfjárframleiðslu, veiðar og tengda þjónustu og er 
notuð til að skilgreina bú: 

Lýsing á starfsemi 
Kóði atvinnugreinaflokkunar 

Evrópubandalaganna, 2. 
endurskoðun 

Viðbótarathugasemdir um starfsemi sem er talin með eða ekki talin með þegar 
landbúnaðarstarfsemi er skilgreind 

Ræktun nytjaplantna, 
annarra en fjölærra 

01.1  

Ræktun fjölærra 
nytjaplantna 

01.2 Gildissvið þessarar reglugerðar nær yfir bú sem framleiða vín eða 
ólífuolíu úr heimaræktuðum þrúgum eða ólífum. 

Plöntufjölgun 01.3  

Búfjárframleiðsla 01.4 Öll starfsemi sem flokkast undir grein 01.49 í atvinnugreinaflokkun 
Evrópubandalaganna, 2. endursk. (Ræktun annarra dýra) skal falla 
utan gildissviðs þessarar reglugerðar, nema: 

i. ræktun og undaneldi á strútum, emúum og kanínum, 

ii. býrækt og framleiðsla á hunangi og bývaxi. 

Blandaður búskapur 01.5  

Stoðstarfsemi við 
landbúnað og starfsemi 
eftir uppskeru nytjaplantna 

01.6 Almennt eru allar búrekstrareiningar þar sem stunduð er starfsemi 
samkvæmt flokki 01.6 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 
2. endursk., undanskildar gildissviði þessarar reglugerðar, ef sú 
starfsemi er stunduð þar eingöngu. 

Búrekstrareiningar, þar sem landi er eingöngu viðhaldið til 
landbúnaðar í góðu landbúnaðar- og umhverfisástandi (undir grein 
01.61 í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna, 2. endursk.) falla 
þó innan gildissviðs þessarar reglugerðar. 
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II. VIÐAUKI 

Viðmiðunarmörk fyrir kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í 
 landbúnaði 

Könnunaratriði Viðmiðunarmörk 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði Akurland, matjurtagarðar, fastagraslendi, fjölærar 
nytjaplöntur 

5 ha 

Fjölærar nytjaplöntur sem vaxa 
úti 

Ávaxta-, berja-, sítrus- og ólífuplantekrur, vínekrur og 
gróðrarstöðvar 

1 ha 

Annar þéttbær búskapur Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber, sem eru úti eða 
undir lágu (ómanngengu) skýli. 

0,5 ha 

Tóbak 0,5 ha 

Humlar 0,5 ha 

Baðmull 0,5 ha 

Gróðurhúsaræktun eða ræktun 
undir öðru (manngengu) skýli 

Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber 0,1 ha 

Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) 0,1 ha 

Nautgripir Allir 10 gripir 

Svín Öll 50 gripir 

Gyltur til undaneldis 10 gripir 

Sauðfé Allt 20 gripir 

Geitur Allar 20 gripir 

Alifuglar Allir 1000 gripir 
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III. VIÐAUKI

Skrá yfir könnunaratriði í könnunum á framleiðsluskipan á bújörðum 

KÖNNUNARATRIÐI EININGAR/FLOKKAR 

I. Almenn könnunaratriði 

– Staðsetning búrekstrareiningar

– – Breiddargráða (innan 5 bogamínútna) Gráður: Mínútur 

– – Lengdargráða (innan 5 bogamínútna) Gráður: Mínútur 

– Lögformleg staða búrekstrareiningarinnar

– – Er lagaleg og efnahagsleg ábyrgð búrekstrareiningarinnar í umsjá:

– – – einstaklings sem er eini eigandi búrekstrareiningarinnar með 
sjálfstæðan rekstur? 

Já/Nei 

– – – – Ef svarið við spurningunni að ofan er „já“, er sá 
einstaklingur (eigandi) jafnframt bústjóri? 

Já/Nei 

– – – – – Ef sá einstaklingur er ekki bústjóri, er bústjórinn í 
fjölskyldu eigandans? 

Já/Nei 

– – – – – Ef bústjórinn er í fjölskyldu eigandans, er 
bústjórinn maki eigandans? (1) 

Já/Nei 

– – – eins eða fleiri einstaklinga sem eru samstarfsaðilar í 
búrekstrareiningu með sameiginlegan rekstur? 

Já/Nei 

– – – lögaðila? Já/Nei 

– Tegund ábúðar (sem snýr að eiganda) og búrekstrarkerfi

– – Hagnýtt landbúnaðarsvæði: 

– – – Fyrir sjálfseignarbúskap ha 

– – – Fyrir leigubúskap ha 

– – – Fyrir samvinnubúskap eða annan búskap ha 

– – Lífrænn búskapur 

– – – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í búrekstrareiningunni í heild sinni þar 
sem lífrænum framleiðsluaðferðum er beitt og þær vottaðar í 
samræmi við innlendar reglur eða reglur Evrópubandalagsins 

ha 

– – – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í búrekstrareiningunni í heild sinni þar 
sem verið er að hverfa til lífrænna framleiðsluaðferða sem votta 
skal samkvæmt innlendum reglum eða reglum Evrópubandalagsins 

ha 

– – – Svæði búrekstrareiningarinnar þar sem lífrænum 
framleiðsluaðferðum, samkvæmt innlendum reglum eða reglum 
Evrópubandalagsins, er annaðhvort beitt og þær vottaðar eða verið 
er að vinna að vottun: 

– – – – Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn) ha 

– – – – Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu 
(þ.m.t. fræ og blöndur úr korn- og belgjurtum) 

ha 

– – – – Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæðiskartöflur) ha 

– – – – Sykurrófur (þó ekki fræ) ha 

– – – – Olíufræsjurtir ha 

– – – – Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber ha 

– – – – Beitiland og engi, að undanskildu rýru beitilandi ha 

– – – – Ávaxta- og berjaplantekrur ha 
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KÖNNUNARATRIÐI EININGAR/FLOKKAR 

– – – – Sítrusplantekrur ha 

– – – – Ólífuplantekrur ha 

– – – – Vínekrur ha 

– – – – Önnur uppskera (trefjaplöntur o.s.frv.) ha 

– – – Lífrænar framleiðsluaðferðir sem beitt er við búfjárframleiðslu og 
eru vottaðar samkvæmt innlendum reglum eða reglum 
Evrópubandalagsins: 

 

– – – – Nautgripir Fjöldi gripa 

– – – – Svín Fjöldi gripa 

– – – – Sauðfé og geitur Fjöldi gripa 

– – – – Alifuglar Fjöldi gripa 

– – – – Önnur dýr Já/Nei 

– – Ráðstöfun á framleiðslu búrekstrareiningarinnar:  

– – – Á heimilinu er neytt meira en 50% af virði endanlegra afurða 
búrekstrareiningarinnar 

Já/Nei 

– – – Bein sala til lokaneytenda er meira en 50% af heildarsölu 
búrekstrareiningarinnar (1) 

Já/Nei 

II. Land  

– Akurland  

– – Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn):  

– – – Hveiti og spelt ha 

– – – Harðhveiti ha 

– – – Rúgur ha 

– – – Bygg ha 

– – – Hafrar ha 

– – – Maískorn ha 

– – – Hrísgrjón ha 

– – – Aðrar kornjurtir til kornframleiðslu ha 

– – Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. fræ og blöndur 
úr korn- og belgjurtum) 

ha 

– – – þar af ertur, hestabaunir og sætar úlfabaunir ha 

– – Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæðiskartöflur) ha 

– – Sykurrófur (þó ekki fræ) ha 

– – Fóðurrætur- og hnýði og kál (þó ekki fræ) ha 

– – Iðnaðarplöntur:  

– – – Tóbak ha 

– – – Humlar ha 

– – – Baðmull ha 

– – – Repja og arfanæpa ha 

– – – Sólblóm ha 

– – – Soja ha 

– – – Hörfræ (olíuhör) ha 
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KÖNNUNARATRIÐI EININGAR/FLOKKAR 

– – – Aðrar olíufræsjurtir ha 

– – – Hör ha 

– – – Hampur ha 

– – – Aðrar trefjaplöntur ha 

– – – Ilmjurtir, jurtir til lækninga og matjurtir ha 

– – – Aðrar iðnaðarplöntur, ót.a. ha 

– – Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber, þar af:  

– – – Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha 

– – – – Blönduð akuryrkja ha 

– – – – Garðyrkja í atvinnuskyni ha 

– – – Í gróðurhúsi eða öðru (manngengu) skýli ha 

– – Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum):  

– – – Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli ha 

– – – Í gróðurhúsi eða öðru (manngengu) skýli ha 

– – Plöntur sem eru skornar í grænfóður:  

– – – Skammær grös ha 

– – – Aðrar plöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska:  

– – – – Óþroskaður maís ha 

– – – – Jurtir af belgjurtaætt ha 

– – – – Aðrar plöntur sem eru skornar áður en þær verða 
fullþroska, ót.a. 

ha 

– – Fræ og ungplöntur á akurlandi ha 

– – Aðrar nytjaplöntur á akurlandi ha 

– – Hvíldarland sem ekki fellur undir reglur um greiðslur styrkja ha 

– – Hvíldarland, sem fellur undir reglur um greiðslur styrkja, ekki notað í 
atvinnuskyni 

ha 

– Matjurtagarðar ha 

– Fastagraslendi ha 

– – Beitiland og engi, að undanskildu rýru beitilandi ha 

– – Rýrt beitiland ha 

– – Fastagraslendi sem ekki er lengur notað í framleiðsluskyni og fellur undir 
reglur um greiðslur styrkja 

ha 

– Fjölærar nytjaplöntur  

– – Ávaxta- og berjaplantekrur ha 

– – – Ávaxtategundir, þar af: ha 

– – – – Úr tempruðu beltunum ha 

– – – – Úr heittempruðu beltunum ha 

– – – Ber ha 

– – – Hnetur ha 

– – Sítrusplantekrur ha 

– – Ólífuplantekrur ha 
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KÖNNUNARATRIÐI EININGAR/FLOKKAR 

– – – Gefa að jafnaði af sér ólífur til átu ha 

– – – Gefa að jafnaði af sér ólífur til olíuframleiðslu ha 

– – Vínekrur sem gefa að jafnaði af sér: ha 

– – – Gæðavín ha 

– – – Önnur vín ha 

– – – Vínber til neyslu ha 

– – – Rúsínur ha 

– – Gróðrarstöðvar ha 

– – Aðrar fjölærar nytjaplöntur ha 

– – – þar af jólatré (1) ha 

– – Fjölærar nytjaplöntur ræktaðar í gróðurhúsi ha 

– Annað land  

– – Ekki hagnýtt land til landbúnaðar ha 

– – Skóglendi ha 

– – – þar af kjarrskógur með stuttan skiptiræktunartíma ha 

– – Annað land (með byggingum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, 
gróðursnauðu landi, grýttum jarðvegi o.s.frv.) 

ha 

– Ætisveppir, áveitusvæði, orkuplöntur og erfðabreyttar nytjaplöntur  

– – Ætisveppir ha 

– – Áveitusvæði  

– – – Heildaráveitusvæði ha 

– – – Heildarsvæði ræktaðs lands sem hefur verið vökvað a.m.k. einu 
sinni á síðustu 12 mánuðum 

ha 

– – Orkuplöntur (til vinnslu á lífeldsneyti eða annarri endurnýjanlegri orku) ha 

– – – þar af svæði sem eru í ræktunarhléi ha 

– – Erfðabreyttar nytjaplöntur ha 

III. Búfé  

– Dýr af hestaætt Fjöldi gripa 

– Nautgripir:  

– – Nautgripir yngri en eins árs, nautkálfar og kvígur Fjöldi gripa 

– – Nautgripir sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára, nautkálfar Fjöldi gripa 

– – Nautgripir sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára, kvígur Fjöldi gripa 

– – Naut, tveggja ára og eldri Fjöldi gripa 

– – Kvígur, tveggja ára og eldri Fjöldi gripa 

– – Mjólkurkýr Fjöldi gripa 

– – Aðrar kýr Fjöldi gripa 

– Sauðfé og geitur:  

– – Sauðfé (á öllum aldri) Fjöldi gripa 

– – – Kvendýr til undaneldis Fjöldi gripa 
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– – – Annað sauðfé Fjöldi gripa 

– – Geitur (á öllum aldri) Fjöldi gripa 

– – – Kvendýr til undaneldis Fjöldi gripa 

– – – Aðrar geitur Fjöldi gripa 

– Svín:

– – Smágrísir undir 20 kílóum að lífþyngd Fjöldi gripa 

– – Gyltur til undaneldis sem vega 50 kíló og meira Fjöldi gripa 

– – Önnur svín Fjöldi gripa 

– Alifuglar:

– – Holdakjúklingar Fjöldi gripa 

– – Varphænur Fjöldi gripa 

– – Aðrir alifuglar: Fjöldi gripa 

– – – Kalkúnar (1) Fjöldi gripa 

– – – Endur (1) Fjöldi gripa 

– – – Gæsir (1) Fjöldi gripa 

– – – Strútar (1) Fjöldi gripa 

– – – Aðrir alifuglar, ót.a. (1) Fjöldi gripa 

– Kanínur, kvendýr til undaneldis Fjöldi gripa 

– Býflugur Býkúpur 

– Búfé, ót.a. Já/Nei 

IV. Vélar og búnaður

IV. i. Vélar (1)

– Aðeins í eigu búrekstrareiningarinnar 

– – Fjórhjóladráttarvélar, beltadráttarvélar og tækjaberar Fjöldi 

– – Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar og vélknúnar sláttuvélar Fjöldi 

– – Kornþreskivélar Fjöldi 

– – Aðrar uppskeruvélar sem eru vélknúnar að fullu Fjöldi 

– Vélar í notkun í nokkrum búrekstrareiningum

– – Fjórhjóladráttarvélar, beltadráttarvélar og tækjaberar Já/Nei 

– – Jarðvinnsluvélar, herfi, véltætarar og vélknúnar sláttuvélar Já/Nei 

– – Kornþreskivélar Já/Nei 

– – Aðrar uppskeruvélar sem eru vélknúnar að fullu Já/Nei 

IV. ii. Búnaður 

– Búnaður sem er notaður til vinnslu endurnýjanlegrar orku eftir tegund
orkugjafa:

– – Vindorka Já/Nei 

– – Lífmassi Já/Nei 

– – – þar af lífmetan Já/Nei 

– – Sólarorka Já/Nei 
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– – Vatnsorka Já/Nei 

– – Aðrar tegundir endurnýjanlegra orkugjafa Já/Nei 

V. Vinnuafl 

V. i. Störf í búrekstrareiningunni 

– Eigandi

– – Kyn Karl/kona 

– – Aldur Aldursflokkar (2) 

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 1 (3) 

– Bústjóri

– – Kyn Karl/kona 

– – Aldur Aldursflokkar 

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 2 (4) 

– Þjálfun bústjóra

– – Búfræðimenntun bústjóra Þjálfunarkóðar (5) 

– – Starfsþjálfun sem bústjóri hefur undirgengist á síðustu 12 mánuðum (6) Já/Nei 

– Fjölskyldumeðlimir eina eiganda búrekstrareiningarinnar sem starfa við
búið: karlar

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 2 

– Fjölskyldumeðlimir eina eigenda búrekstrareiningarinnar sem starfa við
búið: konur

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 2 

– Utanaðkomandi fastráðnir starfsmenn: karlar 

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 2 

– Utanaðkomandi fastráðnir starfsmenn: konur 

– – Störf í búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum) Ársverk í prósentum, flokkur 2 

– Utanaðkomandi lausráðnir starfsmenn karlar og konur Vinnudagar í fullu starfi 

– Heildarfjöldi vinnudaga, sem falla ekki í flokkana hér að framan,
umreiknaður í dagsverk í fullu starfi við landbúnaðarstörf í
búrekstrareiningunni á 12 mánaða tímabili fyrir könnunina og
einstaklingar, sem ekki eru beinlínis ráðnir þar í vinnu (t.d. starfsmenn
verktaka), inna af hendi í búrekstrareiningunni

Vinnudagar í fullu starfi 

V.   ii. Önnur tekjuskapandi starfsemi (önnur störf en landbúnaðarstörf í 
búrekstrareiningunni og störf utan búrekstrareiningarinnar) 

– Önnur tekjuskapandi starfsemi eiganda sem einnig er bústjóri:

– – Að aðalstarfi Já/Nei 

– – Að aukastarfi Já/Nei 

– – Ef annarri tekjuskapandi starfsemi er sinnt

– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint Já/Nei 

– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni ekki beint Já/Nei 

– Önnur tekjuskapandi starfsemi maka eina eigandans: 

– – Að aðalstarfi Já/Nei 

– – Að aukastarfi Já/Nei 

– – Ef annarri tekjuskapandi starfsemi er sinnt 
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– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint Já/Nei 

– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni ekki beint Já/Nei 

– Önnur tekjuskapandi starfsemi annarra fjölskyldumeðlima eina eigandans:  

– – Að aðalstarfi Já/Nei 

– – Að aukastarfi Já/Nei 

– – Ef annarri tekjuskapandi starfsemi er sinnt  

– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint Já/Nei 

– – – Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni ekki beint Já/Nei 

– Utanaðkomandi vinnuafl sem er fastráðið milliliðalaust og tekur þátt í annarri 
tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint 

 

– – Að aðalstarfi Já/Nei 

– – Að aukastarfi Já/Nei 

VI. Önnur tekjuskapandi starfsemi í búrekstrareiningunni (sem tengist henni beint)  

VI.  i. Skrá yfir aðra tekjuskapandi starfsemi  

– Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi Já/Nei 

– Handverk Já/Nei 

– Vinnsla landbúnaðarafurða Já/Nei 

– Framleiðsla endurnýjanlegrar orku Já/Nei 

– Timburvinnsla (t.d. sögun) Já/Nei 

– Lagareldi Já/Nei 

– Verktakavinna (þar sem framleiðsluþættir búrekstrareiningarinnar eru 
notaðir) 

 

– – Tengd landbúnaði (fyrir aðrar búrekstrareiningar) Já/Nei 

– – Ótengd landbúnaði Já/Nei 

– Skógrækt Já/Nei 

– Annað Já/Nei 

VI.  ii. Mikilvægi annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist 
búrekstrareiningunni beint 

 

– Hundraðshluti af heildarframleiðslu búrekstrareiningarinnar Hundraðshlutaflokkar (7) 

VII. Stuðningur við dreifbýlisþróun  

– Á síðastliðnum þremur árum hefur búrekstrareiningin notið góðs af einni af 
eftirfarandi ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar 

 

– – Notkun ráðgjafarþjónustu Já/Nei 

– – Nútímavæðingu búrekstrareininga Já/Nei 

– – Auknu virði landbúnaðar- og skógræktarafurða Já/Nei 

– – Uppfyllingu staðla sem byggjast á löggjöf Bandalagsins Já/Nei 

– – Þátttöku bænda í áætlunum um gæði matvæla Já/Nei 

– – Greiðslum úr sjóði Evrópunets verndarsvæða fyrir landbúnaðarsvæði Já/Nei 

– – Greiðslum tengdum rammatilskipun um vatn (8) Já/Nei 
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– – Greiðslum fyrir umhverfisvænan landbúnað Já/Nei 

– – – þar af innan ramma lífræns búskapar Já/Nei 

– – Greiðslum vegna dýravelferðar Já/Nei 

– – Fjölbreytni aukin með annarri starfsemi en landbúnaði Já/Nei 

– – Hvatningu til ferðaþjónustu Já/Nei 

_______________ 
(1) Verður ekki lagt fram 2010. 
(2) Aldursflokkar: (frá þeim aldri er skólaskyldu lýkur – 24 ára aldurs), (25–34), (35–44), (45–54), (55–64), (65 og eldri). 
(3) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 1: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 
(4) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 
(5) Menntunarkóðar: (aðeins fengin reynsla af landbúnaði), (grunnnám í búfræði), (hefur lokið námi í búfræði). 
(6) Verður ekki lagt fram 2013. 
(7) Hundraðshlutaflokkar: (≥ 0–≤ 10),.(> 10–≤ 50),.(> 50–< 100). 
(8) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (Stjtíð. 

EB L 327, 22.12.2000, bls. 1). 
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IV. VIÐAUKI 

KRÖFUR UM NÁKVÆMNI 

Úrtakskannanirnar, sem tilgreindar eru í þessari reglugerð, verða að vera tölfræðilega dæmigerðar fyrir svæði á 2. stigi 
flokkunar hagskýrslusvæða og fyrir landsbundnar samtölur yfir harðbýl svæði (1) að því er varðar gerð og stærð búanna, í 
samræmi við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 85/377/EBE frá 7. júní 1985 um að koma á formgerðarflokkun 
Bandalagsins á bújörðum (2). Að auki skulu þær uppfylla tilteknar nákvæmniskröfur fyrir könnunaratriði sem varða uppskeru 
og búfé á búum. 

Þessar nákvæmniskröfur eru gefnar upp í eftirfarandi töflum um nákvæmni og gilda um öll svæði á 2. stigi í flokkun 
hagskýrslusvæða með a.m.k. 10 000 búrekstrareiningum. Þessar nákvæmniskröfur gilda í stað sambærilegra svæða í flokkun 
hagskýrslusvæða 1 um svæði með færri en 10 000 búrekstrareiningum sem falla undir flokkun hagskýrslusvæða 2, að því 
tilskildu að hin sambærilegu svæði í flokkun hagskýrslusvæða 1 hafi að geyma a.m.k. 1000 búrekstrareiningar. Hvað varðar 
könnunina á framleiðsluaðferðum í landbúnaði munu viðkomandi könnunaratriði um uppskeru og búfénað liggja fyrir í 
niðurstöðum úr könnun á framleiðsluskipan á bújörðum 2010. 

Nákvæmnisflokkar fyrir kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og 2016 

Könnunaratriði sem varða uppskeru: 

– Kornjurtir til framleiðslu á korni (þ.m.t. fræ), ná yfir hveiti og spelt, harðhveiti, rúg, bygg, hafra, maískorn, hrísgrjón og 
aðrar kornvörur til framleiðslu á korni. 

– Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. fræ og blöndur úr korn- og belgjurtum) 

– Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæðiskartöflur) 

– Sykurrófur (þó ekki fræ) 

– Uppskera olíufræja sem nær yfir repju, arfanæpu, sólblóm, soja, hörfræ (olíuhör) og aðrar olíufræsjurtir 

– Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber 

– Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) 

– Plöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska 

– Bithagi og engi til beitar, þó ekki rýrt beitiland 

– Ávaxta- og berjaplantekrur 

– Sítrusplantekrur 

– Ólífuplantekrur 

– Vínekrur 

 

Könnunaratriði sem varða búfénað: 

– Mjólkurkýr 

– Aðrar kýr 

– Aðrir nautgripir 

– Gyltur til undaneldis 

– Önnur svín 

– Sauðfé 

– Geitur 

– Alifuglar 

 
(1) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1257/1999 frá 17. maí 1999 um stuðning Þróunar- og ábyrgðarsjóðs evrópsks landbúnaðar við dreifbýlisþróun 

(Stjtíð. EB L 160, 26.6.1999, bls. 80). 
(2) Stjtíð. EB L 220, 17.8.1985, bls. 1. 
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Nákvæmnisflokkar fyrir úrtakskannanir sem unnar eru sem hluti af könnun á framleiðsluskipan á bújörðum 2010 og 
könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði 

Könnunaratriði sem varða uppskeru: 

– Kornjurtir til framleiðslu á korni (þ.m.t. fræ), ná yfir hveiti og spelt, harðhveiti, rúg, bygg, hafra, maískorn, hrísgrjón og 
aðrar kornvörur til framleiðslu á korni. 

– Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæðiskartöflur) og sykurrófur (þó ekki fræ) 

– Uppskera olíufræja sem nær yfir repju, arfanæpu, sólblóm, soja, hörfræ (olíuhör) og aðrar olíufræsjurtir 

– Fjölærar nytjaplöntur sem vaxa úti, þær ná yfir ávaxta-, berja-, sítrus og ólífuplantekrur, vínekrur, gróðrarstöðvar og 
aðrar fjölærar nytjaplöntur sem vaxa úti 

– Ferskt grænmeti, melónur, jarðarber, blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) 

– Skammær grös og fastagraslendi 

 

Könnunaratriði sem varða búfénað: 

– Nautgripir (á hvaða aldri sem er) 

– Sauðfé og geitur (á hvaða aldri sem er) 

– Svín 

– Alifuglar 

Nákvæmnistafla fyrir svæði í flokkun hagskýrslusvæða 2 með a.m.k. 10 000 búum 

Nákvæmnisflokkar Kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og 
2016 

Könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði 

Algengi könnunaratriða á svæði í 
flokkun hagskýrslusvæða 2 

Hlutfallsleg 
staðalskekkja 

Algengi könnunaratriða á svæði í 
flokkun hagskýrslusvæða 2 

Hlutfallsleg 
staðalskekkja 

Könnunaratriði sem 
varða uppskeru á búinu 

7,5% eða meira af hagnýtu 
landbúnaðarsvæði 

<5% 10% eða meira af hagnýtu 
landbúnaðarsvæði 

<10% 

Könnunaratriði sem 
varða búfé á búinu 

7,5% eða meira af 
búfjáreiningum og meira en 
5% af innlendum hlut í 
hverjum flokki 

<5% 10% eða meira af 
búfjáreiningum og meira en 
5% af innlendum hlut í 
hverjum flokki 

<10% 

 

Nákvæmnistafla fyrir svæði í flokkun hagskýrslusvæða 2 með færri en 10 000 búum 

Nákvæmnisflokkar 

Kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum 2013 og 2016 Könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði 

Algengi könnunaratriða á 
sambærilegum svæðum í flokkun 

hagskýrslusvæða 1 með 
a.m.k. 1000 búrekstrareiningum 

Hlutfallsleg 
staðalskekkja 

Algengi könnunaratriða á 
sambærilegum svæðum í flokkun 

hagskýrslusvæða 1 með 
a.m.k. 1000 búrekstrareiningum 

Hlutfallsleg 
staðalskekkja 

Könnunaratriði sem 
varða uppskeru á 
búinu 

7,5% eða meira af hagnýtu 
landbúnaðarsvæði 

<5% 10% eða meira af hagnýtu 
landbúnaðarsvæði 

<10% 

Könnunaratriði sem 
varða búfé á búinu 

7,5% eða meira af 
búfjáreiningum og meira en 
5% af innlendum hlut í 
hverjum flokki 

<5% 10% eða meira af 
búfjáreiningum og meira en 
5% af innlendum hlut í 
hverjum flokki 

<10% 
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Skrá yfir könnunaratriði fyrir könnunina á framleiðsluaðferðum í landbúnaði 

Könnunaratriði Einingar/flokkar 

Jarðvinnsluaðferðir 

Hefðbundin jarðvinnsla ( vendiplógar eða diskaplógur) ha 

Lítil jarðvinnsla ha 

Engin jarðvinnsla (bein sáning) ha 

Verndun jarðvegs 

Þekjandi jarðlag að vetri: Venjuleg vetraruppskera ha 

Þekjuplöntur eða milliræktun ha 

Jurtaleifar ha 

Ber jarðvegur ha 

Skiptiræktun: Hlutfall akurlands utan skipulagðrar 
skiptiræktunar 

Hlutfallaþrep 
ræktanlegs svæðis (1) 

Landslagseinkenni 

Línuleg mörk, sem bóndinn 
hefur haldið við síðustu þrjú 
ár, þar af: 

Limgerði Já/Nei 

Trjámörk Já/Nei 

Steingarðar Já/Nei 

Línuleg mörk, sem komið 
hefur verið upp síðustu þrjú 
ár, þar af: 

Limgerði Já/Nei 

Trjámörk Já/Nei 

Steingarðar Já/Nei 

Beit dýra 

Beit í búrekstrareiningunni Svæði sem beitt var síðasta ár ha 

Tími sem dýrin eru úti á beit Mánuðir á ári 

Beit á almenningi Heildarfjöldi dýra á beit á almenningi Fjöldi 

Tími sem dýrin eru úti á beit á almenningi Mánuðir á ári 
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Könnunaratriði Einingar/flokkar 

Gripahús 

Nautgripir 

Básafjós með rými fyrir fastan 
húsdýraáburð og fljótandi húsdýraáburð Fjöldi plássa 

Básafjós — með rými fyrir blöndu fasts og 
fljótandi húsdýraáburðar Fjöldi plássa 

Lausagönguhús með rými fyrir fastan 
húsdýraáburð og fljótandi húsdýraáburð Fjöldi plássa 

Lausagönguhús — með rými fyrir blöndu 
fasts og fljótandi húsdýraáburðar Fjöldi plássa 

Önnur Fjöldi plássa 

Svín: 

Sem ganga að hluta til á rimlagólfi Fjöldi plássa 

Sem ganga eingöngu á rimlagólfi Fjöldi plássa 

Sem ganga á hálmstráðu gólfi 
(lausagönguhús þar sem gengið er á 
úrganginum) 

Fjöldi plássa 

Annað Fjöldi plássa 

Varphænur: 

Sem ganga á hálmstráðu gólfi 
(lausagönguhús þar sem gengið er á 
úrganginum) 

Fjöldi plássa 

Búrasamstæður (allar gerðir) Fjöldi plássa 

Búrasamstæður með færibandi fyrir 
hænsnaskít Fjöldi plássa 

Búrasamstæður með gryfjum fyrir 
hænsnaskít Fjöldi plássa 

Búrasamstæður með 
þrepafyrirkomulagi Fjöldi plássa 

Önnur Fjöldi plássa 

Notkun 
húsdýraáburðar 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði 
sem á er borinn fastur 

húsdýraáburður 

Samtals Hlutfallaþrep hagnýts 
landbúnaðarsvæðis (2) 

Þar sem áburðurinn er strax unninn saman 
við jarðveginn 

Hlutfallaþrep hagnýts 
landbúnaðarsvæðis (2) 

Hagnýtt landbúnaðarsvæði 
sem á er borin blanda fasts og 

fljótandi húsdýraáburðar 

Samtals Hlutfallaþrep hagnýts 
landbúnaðarsvæðis (2) 

Þar sem áburðurinn er strax unninn saman 
við jarðveginn eða honum dælt saman við 
jarðveginn 

Hlutfallaþrep hagnýts 
landbúnaðarsvæðis (2) 

Hlutfall af heildarmagni húsdýraáburðar, sem flutt er úr 
búrekstrareiningunni Hlutfallaþrep (3) 

Aðstaða til að geyma 
og meðhöndla 
húsdýraáburð 

Geymsluaðstaða fyrir: Fastan húsdýraáburð Já/Nei 

Fljótandi húsdýraáburð Já/Nei 

Blöndu fasts og 
fljótandi 
húsdýraáburðar 

Þró fyrir blöndu 
fasts og fljótandi 
húsdýraáburðar 

Já/Nei 

Lón  Já/Nei 

Er geymsluaðstaðan yfirbyggð fyrir: Fastan húsdýraáburð Já/Nei 

Fljótandi húsdýraáburð Já/Nei 

Blöndu fasts og fljótandi 
húsdýraáburðar Já/Nei 
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Könnunaratriði Einingar/flokkar 

Áveita 

Áveitusvæði Áveitusvæði síðustu þriggja ára, 
meðaltal ha 

Heildarsvæði ræktaðs lands sem 
hefur verið vökvað a.m.k. einu sinni 

á undangengnum 12 mánuðum 

Samtals ha 

Kornjurtir til kornframleiðslu 
(þ.m.t. sáðkorn) (að undanskildum 
maís og hrísgrjónum) 

ha 

Maís ( maískorn og grænfóðurmaís) ha 

Hrísgrjón ha 

Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir 
til kornframleiðslu (þ.m.t. fræ og 
blöndur úr korni og belgjurtum) 

ha 

Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og 
útsæði) ha 

Sykurrófur (þó ekki fræ) ha 

Repja og akurfrækál ha 

Sólfífill ha 

Trefjaplöntur (hör, hampur, aðrar 
trefjaplöntur) ha 

Ferskt grænmeti, melónur og 
jarðarber — blönduð akuryrkja ha 

Skammær grös og fastagraslendi ha 

Önnur uppskera á akurlandi  ha 

Ávaxta- og berjaekrur ha 

Sítrusplantekrur ha 

Ólífuplantekrur ha 

Vínekrur ha 

Vökvunaraðferðir sem eru notaðar: 

Yfirborðsáveita (flóð, skurðir) Já/Nei 

Úðavökvun Já/Nei 

Dreypivökvun Já/Nei 

Vatnslindir til vökvunar í 
búrekstrareiningunni: 

Grunnvatn á býlinu Já/Nei 

Yfirborðsvatn á býlinu (tjarnir eða 
stíflur) Já/Nei 

Yfirborðsvatn utan býlis úr vötnum, 
ám eða vatnsföllum Já/Nei 

Vatn utan býlis úr sameiginlegu 
vatnsveitukerfi Já/Nei 

Aðrar uppsprettur Já/Nei 

(1) Hlutfallaþrep akurlands: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75). 
(2) Hlutfallaþrep hagnýts landbúnaðarsvæðis: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75). 
(3) Hlutfallaþrep: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75). 




