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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1166/2008 frá 19. nóvember 2008 um kannanir á 
framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði, einkum 4. mgr. 7. gr. og 7. mgr. 11. gr. (1),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með reglugerð (EB) nr. 1166/2008 er komið á ramma til þess að veittar séu samanburðarhæfar hagskýrslur
Sambandsins um framleiðsluskipan á búum og um könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði.

2) Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 715/2014(2) er sett fram ný skrá yfir skráningaratriði sem á að safna
í könnuninni á framleiðsluskipan á bújörðum fyrir árið 2016. Því er nauðsynlegt að breyta skilgreiningunum.

3) Vegna samanburðarhæfis þarf að skilja og beita hugtökum á skránni yfir skráningaratriði, sem um getur í 2. forsendu,
á samræmdan hátt alls staðar innan Sambandsins. Því er nauðsynlegt að breyta skilgreiningum skráningaratriðanna
sem nota á í könnuninni á framleiðsluskipan á bújörðum.

4) Laga ætti II. viðauka við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2009(3) að nýju skránni yfir skráningaratriði
sem um getur í 2. forsendu.

5) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1200/2009 til samræmis við það.

6) 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(4).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað II. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1200/2009 komi textinn sem er settur fram í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

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

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 215, 14.8.2015, bls. 11. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 291/2015 frá 30. október 
2015 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 321, 1.12.2008, bls. 16.
(2) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 715/2014 frá 26. júní 2014 um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 

1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði að því er varðar skrána yfir skráningaratriði sem 
á að safna í könnuninni á framleiðsluskipan á bújörðum fyrir árið 2016 (Stjtíð. ESB L 190, 28.6.2014, bls. 8).

(3) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1200/2009 frá 30. nóvember 2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum í landbúnaði að því er varðar reiknistuðla búfjáreininga og
skilgreiningar á einkennum (Stjtíð. ESB L 329, 15.12.2009, bls. 1).

(4) Ákvörðun ráðsins 72/279/EBE frá 31. júlí 1972 um að koma á fót fastanefnd um landbúnaðarskýrslur (Stjtíð. EB L 179, 7.8.1972, bls. 1).

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2015/1391

frá 13. ágúst 2015

um breytingu á reglugerð (EB) nr. 1200/2009 um framkvæmd reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1166/2008 um kannanir á framleiðsluskipan á bújörðum og könnun á framleiðsluaðferðum 

í landbúnaði að því er varðar reiknistuðla búfjáreininga og skilgreiningar á einkennum (*)
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 13. ágúst 2015.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

____________
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VIÐAUKI

„II. VIÐAUKI

Skilgreiningar á skráningaratriðum fyrir kannanir Sambandsins á framleiðsluskipan á bújörðum(5)

I. ALMENN SKRÁNINGARATRIÐI

Staðsetning búrekstrareiningarinnar

Staðsetning búsins er skilgreint í e-lið 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1166/2008.

 Flokkun hagskýrslusvæða, svæði 3 (NUTS 3)

Svæði 3 í flokkun hagskýrslusvæða (NUTS 3) (samkvæmt reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 
31/2011(6)) þar sem búrekstrareiningin er staðsett.

 Er búrekstrareiningin á harðbýlu landbúnaðarsvæði?

Veita á upplýsingar um harðbýl landbúnaðarsvæði í samræmi við 32. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(ESB) nr. 1305/2013(7).

L — búrekstrareiningin er á harðbýlu landbúnaðarsvæði, öðru en fjallendi, og stendur frammi fyrir náttúrulegum 
takmörkunum, eða er á öðru svæði með sértækum takmörkunum.

M — búrekstrareiningin er á harðbýlu svæði í fjallendi.

N — venjulegt svæði (ekki harðbýlt landbúnaðarsvæði).

Lögformleg staða búrekstrareiningarinnar

Lögformleg staða búrekstrareiningarinnar er háð stöðu eiganda.

 Er búrekstrareiningin á sameiginlegu landi?

Sérstök „bú sem er á sameiginlegu landi“ — raunveruleg eining sem er búin til í þeim tilgangi að afla og skrá 
gögn, samanstendur af hagnýttu landbúnaðarsvæði í notkun á búrekstrareiningunni en sem tilheyrir henni ekki 
beint, þ.e. þar sem sameignarréttindi gilda.

 Er lagaleg og efnahagsleg ábyrgð búrekstrareiningarinnar í umsjá:

einstaklings sem er eini eigandi búrekstrareiningarinnar með sjálfstæðan rekstur?

Einn einstaklingur sem er eigandi búrekstrareiningar sem tengist ekki búrekstrareiningum annarra ábúenda, 
hvorki með sameiginlegri stjórnun né áþekku fyrirkomulagi.

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

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

Ef bústjórinn er í fjölskyldu eigandans er bústjórinn maki eigandans?

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

Samstarfsaðili eða -aðilar á búrekstrareiningu með sameiginlegan rekstur eru einstaklingar sem eiga, leigja eða 
stjórna á annan hátt í sameiningu einu búi eða stjórna í sameiningu einstökum búrekstrareiningum sínum eins 
og um eina búrekstrareiningu væri að ræða. Slíkt samstarf verður að vera í samræmi við lög eða samkvæmt 
skriflegum samningi.

(5) Grunnskilgreiningar búa og búfjáreininga skulu vera þær sem eru settar fram í 2. gr. reglugerðar (EB) nr. 1166/2008.
(6) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 31/2011 frá 17. janúar 2011 um breytingu á viðaukum við reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS). (Stjtíð ESB L 13, 18.1.2011, bls. 3).
(7) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 frá 17. desember 2013 um stuðning Dreifbýlisþróunarsjóðs evrópsks 

landbúnaðar (EAFRD) við dreifbýlisþróun og niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 1698/2005 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, 
bls. 487).
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lögaðila?

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

Tegund ábúðar (sem snýr að eiganda) og búrekstur

 Hagnýtt landbúnaðarsvæði:

Hagnýtt landbúnaðarsvæði er heildarsvæði í notkun á búrekstrareiningunni sem akurland eða fastagraslendi fyrir 
fjölærar nytjaplöntur og fyrir matjurtagarð, óháð tegund ábúðar eða hvort það er notað sem hluti sameiginlegs lands.

Sjálfseignarbúskapur

Hagnýtt landbúnaðarsvæði sem er í rekstri búrekstrareiningarinnar og er í eigu eigandans eða hann hefur 
afnotarétt af því eða erfðaleigurétt á til langs tíma eða samkvæmt annarri sambærilegri tegund ábúðar.

Leigubúskapur

Hagnýtt landbúnaðarsvæði í leigu búrekstrareiningarinnar gegn fastri leigu sem samið er um fyrir fram (í 
peningum, í fríðu eða á annan hátt) og gerður hefur verið (skriflegur eða munnlegur) leigusamningur um. 
Hagnýtt landbúnaðarsvæði telst aðeins til einnar búrekstrareiningar. Hagnýtt landbúnaðarsvæði telst að jafnaði 
til búrekstrareiningarinnar sem það tilheyrir á viðmiðunardegi könnunar eða þeirrar búrekstrareiningar sem 
nýtti það lengst á viðmiðunarárinu ef það er leigt út til fleiri en einnar búrekstrareiningar á viðmiðunarári .

Samvinnubúskapur eða annar búskapur

a)  Landbúnaðarsvæði til samvinnubúskapar er það hagnýta landbúnaðarsvæði (sem getur talist heil 
búrekstrareining) 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.

b)  Hagnýtt landbúnaðarsvæði í notkun fyrir annars konar ábúð er hagnýtt landbúnaðarsvæði sem fellur ekki 
undir fyrrgreinda liði.

Sameiginlegt land

Hagnýtt landbúnaðarsvæði, sem er í notkun á búinu en sem tilheyrir því ekki beint, þ.e. þar sem sameignarréttindi 
gilda.

 Lífrænn búskapur

Ræktunaraðferð samkvæmt tilteknum stöðlum og reglum sem eru skilgreindar í i. reglugerð ráðsins (EB) 
nr. 834/2007(8), eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii. samsvarandi innlendum framkvæmdarreglum um lífræna 
framleiðslu.

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

Sá hluti hagnýtts landbúnaðarsvæðis búrekstrareiningarinnar þar sem framleiðsluaðferðir sem notaðar eru 
uppfylla allar grundvallarreglur um lífræna framleiðslu á býli sem eru settar fram í i. lið í reglugerð (EB) nr. 
834/2007 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii. lið í samsvarandi innlendum framkvæmdarreglum um 
vottun á lífrænni framleiðslu.

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

Sá hluti hagnýtts landbúnaðarsvæðis búrekstrareiningar þar sem lífrænum búskaparháttum er beitt en ólokið er 
umbreytingartímabili sem nauðsynlegt er til að teljast uppfylla allar grundvallarreglur um lífræna framleiðslu 
á býli, sem eru settar fram í i. lið í reglugerð (EB) nr. 834/2007 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii. lið í 
samsvarandi innlendum framkvæmdarreglum um vottun á lífrænni framleiðslu.

(8)  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).
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Svæði búrekstrareiningar þar sem lífrænum framleiðsluaðferðum, samkvæmt innlendum reglum eða 
reglum Evrópusambandsins, er annaðhvort beitt og þær vottaðar eða verið er að vinna að vottun

Sá hluti hagnýtts landbúnaðarsvæðis búrekstrareiningarinnar þar sem lífrænum framleiðsluaðferðum er 
annaðhvort beitt og þær vottaðar eða verið er að vinna að undirbúningi að vottun samkvæmt tilteknum stöðlum 
og reglum sem eru skilgreindar í i. lið í reglugerð (EB) nr. 834/2007 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii. 
lið í samsvarandi landsreglum um lífræna framleiðslu sem er sundurliðuð eftir nytjaplöntuflokkum.

Mismunandi ræktunarflokkar fyrir lífræna framleiðslu eru taldir upp hér á eftir. Vinsamlegast athugið að 
nytjaplöntur eru skilgreindar í II. þætti. Á landi.

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

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

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

Sykurrófur (þó ekki fræ)

Olíufræsjurtir

Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber

Bithagi og engi til beitar, þó ekki rýrt beitiland

Ávaxta- og berjaekrur

Sítrusplantekrur

Ólífuekrur

Vínekrur

Önnur uppskera (trefjaplöntur o.s.frv.) þ.m.t. rýrt beitiland

Lífrænar framleiðsluaðferðir sem beitt er við búfjárframleiðslu og eru vottaðar samkvæmt innlendum 
reglum eða reglum Evrópusambandsins

Fjöldi dýra sem eru alin á búrekstrareiningu þar sem öll búfjárframleiðsla, eða hluti hennar, uppfyllir allar 
grundvallarreglur um lífræna framleiðslu á býli, sem eru settar fram í i. lið í reglugerð (EB) nr. 834/2007 eða, 
eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii. lið í samsvarandi landsreglum um vottun á lífrænni framleiðslu sem er 
sundurliðuð eftir dýraflokkum.

Búfé er skilgreint í III. þætti. Búfé.

Nautgripir

Svín

Sauðfé og geitur

Alifuglar

Önnur dýr

 Ráðstöfun á framleiðslu búrekstrareiningarinnar

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

Heimilið er fjölskyldueining sem eigandinn tilheyrir og þar sem heimilismenn eru með sameiginlegar vistarverur, 
samnýta allar, eða hluta af, tekjur sínar, og fjármuni, og nota tilteknar vörur og þjónustu í sameiningu, einkum 
húsnæði og matvæli.

Endanleg framleiðsla, eins og um getur samkvæmt þessu skráningaratriði, fylgir skilgreiningu á nothæfri 
framleiðslu í þjóðhagsreikningum fyrir landbúnað (9).

(9) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 138/2004 frá 5. desember 2003 um hagreikninga landbúnaðarins í Bandalaginu 
(Stjtíð. ESB L 33, 5.2.2004, bls. 1).
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Bein sala til lokaneytenda er meira en 50% af heildarsölu búrekstrareiningarinnar

Bein sala til lokaneytenda á við um sölu búrekstrareiningar á eigin landbúnaðarafurðum, unnum eða ekki, beint 
til neytenda til eigin neyslu. Hundraðshlutinn verður reiknaður út frá verðgildi í peningum, óháð því hvort greitt 
hafi verið fyrir söluna með peningum, í fríðu eða á annan hátt.

II. LAND

Heildarsvæði búrekstrareiningar er hagnýtt landbúnaðarsvæði (akurland, fastagraslendi, land undir fjölærar nytjaplöntur 
og matjurtagarðar) og annað land (land sem er ekki hagnýtt, skóglendi og annað land).

Akurland

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

Við skiptiræktun er skipt árlega um nytjaplöntur á tilteknum akri, eftir fyrirfram ákveðnu mynstri eða í röð eftir 
ræktunarárum svo að nytjaplöntur sömu tegundar séu ekki ræktaðar án hlés á sama akri. Að öllu jöfnu er skipt um 
nytjaplöntur árlega en þær geta einnig verið ræktaðar í nokkur ár samfleytt. Viðmiðunarmörkin, til að greina akurland 
frá landi undir fjölærar nytjaplöntur eða fastagraslendi, skulu vera fimm ár. Í þessu felst að reitur telst ekki vera akurland 
ef hann er notaður undir sömu nytjaplöntu í fimm ár eða lengur, án þess að fyrri nytjaplanta sé fjarlægð og nýrri plantað.

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

Hér skal skrá öll svæði þar sem kornjurtir eru uppskornar þroskaðar, óháð notkun  (þ.m.t. kornjurtir sem eru notaðar 
til vinnslu endurnýjanlegrar orku).

Hveiti og spelt

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. og Triticum monococcum L.

Harðhveiti

Triticum durum Desf.

Rúgur

Secale cereale L., þ.m.t. blöndur af rúgi og öðrum kornjurtum sem sáð er að hausti (meslín).

Bygg

Hordeum vulgare L.

Hafrar

Avena sativa L., þ.m.t. blöndur af höfrum og öðrum kornjurtum sem sáð er að vori.

Maískorn

Maís (Zea mays L.) sem er ræktaður vegna kornsins.

Hrísgrjón

Oryza sativa L.

Aðrar kornjurtir til kornframleiðslu

Kornjurtir sem er sáð til í hreinni ræktun, uppskornar sem þroskað korn og eru ekki skráðar annars staðar í 
fyrri liðum.

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

Nytjaplöntur sem er sáð til og þær uppskornar einkum vegna prótíninnhalds þeirra.

Hér skal skrá öll svæði þar sem þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir eru uppskornar þroskaðar, óháð notkun 
(þ.m.t. nytjaplöntur sem eru notaðar til vinnslu endurnýjanlegrar orku).

sem eru ertur, gráertur og sætar úlfabaunir

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp., sem sáð er í hreinni ræktun og uppskornar þroskaðar.
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Kartöflur (þ.m.t. sumarkartöflur og útsæði)

Solanum tuberosum L.

Sykurrófur (þó ekki fræ)

Beta vulgaris L. ætlað fyrir sykuriðnaðinn og til að framleiða alkóhól (þ.m.t. til orkuvinnslu).

Fóðurrófur og fóðurkál (þó ekki fræ)

Fóðursykurrófur (Beta vulgaris L.) og jurtir af Brassicae-ættinni sem eru einkum uppskornar sem dýrafóður, hvort 
sem er um að ræða rót eða stilkur, og aðrar plöntur sem eru einkum ræktaðar vegna rótanna sem eru ætlaðar í fóður, 
ót.a.

Iðnaðarplöntur

Nytjaplöntur sem eru að öllu jöfnu ekki seldar beint til neyslu þar sem þær þurfa að fara í vinnslu áður en til neyslu 
kemur.

Öll ræktuð svæði með iðnaðarplöntum, óháð notkun, skal skrá hér (þ.m.t. nytjaplöntur sem eru notaðar til vinnslu 
endurnýjanlegrar orku).

Tóbak

Nicotiana tabacum L.

Humlar

Humulus lupulus L.

Baðmull

Gossypum spp., uppskorin vegna trefja og vegna olíufræja.

Repja og akurfrækál

Brassica napus L. (partim) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.) Briggs, ræktað til framleiðslu á olíu, 
uppskorið sem þroskað korn.

Sólblóm

Helianthus annuus L., uppskorið sem þroskað korn.

Soja

Glycine max L. Merril, uppskorið sem þroskað korn.

Hörfræ (olíulín)

Linum usitatissimum L., yrki sem eru einkum ræktuð til að framleiða olíu, uppskorin sem þroskað korn.

Aðrar olíufræsjurtir

Aðrar nytjaplöntur sem eru einkum ræktaðar vegna olíuinnihalds þeirra og uppskornar sem þroskað korn, ót.a.

Hör

Linum usitatissimum L., yrki sem eru einkum ræktuð til að framleiða trefjar.

Hampur

Cannabis sativa L.

Aðrar trefjaplöntur

Aðrar plöntur sem eru einkum ræktaðar vegna trefjainnihalds þeirra, ót.a.
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Ilmjurtir, lækninga- og matjurtir

Plöntur eða plöntuhlutar til lyfjagerðar, ilmvatnsframleiðslu eða til manneldis.

Jurtir til matreiðslu eru frábrugðnar grænmeti þar sem þær eru notaðar í litlu magni og frekar til að gefa bragð 
en matarefni.

Aðrar iðnaðarplöntur, ót.a.

Aðrar iðnaðarplöntur sem ekki hefur verið getið annars staðar.

Ræktunarsvæði sem eru einungis notuð til vinnslu endurnýjanlegrar orku eru þar með talin.

 Ferskt grænmeti, melónur og jarðaber sem eru:

Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli

Ferskt grænmeti, melónur, jarðarber, úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli.

Á opnum akri

Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber í skiptirækt á akurlandi með öðrum nytjaplöntum.

Garðyrkja í atvinnuskyni

Ferskt grænmeti, melónur og jarðarber í skiptirækt á akurlandi með einungis nytjaplöntum í garðyrkju.

Undir gleri eða öðru (manngengu) skýli

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

 Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum)

Úti eða undir lágu (ómanngengu) skýli

Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum), úti eða undir lágu (óaðgengilegu) skýli

Undir gleri eða öðru (manngengu) skýli

Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) sem vaxa allan eða stærsta hluta líftíma síns í gróðurhúsi eða 
undir föstu eða færanlegu skýli (úr gleri eða stífu eða sveigjanlegu plasti).

 Plöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska

Allar nytjaplöntur á akurlandi sem eru skornar áður en þær verða fullþroska og einkum ætlaðar í dýrafóður, vinnsla 
endurnýjanlegrar orku (t.d. vinnsla lífmassa úr grænfóðurmaís) eða grænáburðar teljast með hér, þ.e. korntegundir, 
grös, belgjurtir eða iðnaðarplöntur og aðrar nytjaplöntur á akurlandi sem eru skornar og/eða notaðar áður en þær 
verða fullþroska.

Rækta skal nytjaplönturnar í skiptirækt með öðrum nytjaplöntum, á sömu landspildu skemur en í fimm ár (einærar 
eða fjölærar fóðurplöntur).

Nytjaplöntur sem eru ekki notaðar á búrekstrareiningunni heldur seldar, annaðhvort til beinnar notkunar á annarri 
búrekstrareiningu eða til iðnaðar, eru meðtaldar.

Skammær grös

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 að nýju í þessi svæði eru þau 
plægð eða rudd eða plöntunum er fargað á annan hátt t.d. með illgresiseyði.

Blöndur að stærstum hluta úr grasplöntum og öðrum fóðurjurtum (yfirleitt belgjurtum), sem eru nýttar til beitar, 
sem grænfóður eða þurrhey, eru meðtaldar hér.



28.1.2016 Nr. 5/965EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Aðrar plöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska

Aðrar einærar eða fjölærar (skemur en í fimm ár) nytjaplöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska, 
eins og lýst er í „Plöntur sem eru skornar áður en þær verða fullþroska”.

Grænfóðurmaís

Allar gerðir maíss (Zea mays L.) sem eru einkum ræktaðar fyrir vothey og eru ekki skornar í korn (heilir 
stönglar, plöntuhlutar eða heilar plöntur).

Þar er með talinn grænfóðurmaís sem er notaður beint í dýrafóður (ekki votverkaður) og heilir kólfar (korn, 
blómskipunarstilkur, hýði) skornir í fóður, votverkaðir eða til vinnslu endurnýjanlegrar orku.

Belgjurtir

Belgjurtir sem eru ræktaðar og skornar í heilu lagi áður en þær verða fullþroska, einkum til notkunar sem 
fóður, orka eða grænáburður.

Hér eru meðtaldar blöndur að stærstum hluta úr belgfóðurjurtum (yfirleitt > 80%) og grasplöntum, 
uppskornar áður en þær verða fullþroskaðar eða sem þurrhey.

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

Aðrar nytjaplöntur á akurlandi einkum ætlaðar í dýrafóður, uppskornar áður en þær verða fullþroska, ót.a.

Fræ og ungplöntur á akurlandi

Svæði sem gefa af sér fræ og ungplöntur til sölu, þó ekki korn, hrísgrjón, belgjurtir, kartöflur eða olíufræ. Hér eru 
meðtalin svæði með grænfóðri, uppskorið sem fræ, rætur uppskornar sem fræ, fræ og ungplöntur sem grænmeti og 
blóm til sölu, o.s.frv.

Aðrar akurplöntur á akurlandi

Akurplöntur, ót.a.

Hvíldarland

Tekur til alls akurlands, annaðhvort til skiptiræktunar eða þess sem er viðhaldið í góðu landbúnaðar- og 
umhverfisástandi (GAEC(10)), hvort sem það er ræktað eða ekki, þar sem ekki á að skera upp á ræktunarárinu.

Grundvallareinkenni hvíldarlands er að það er hvílt svo að það nái sér, að jafnaði í heilt ræktunarár.

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).

Matjurtagarðar

Svæði notuð til ræktunar afurða til heimilisnota eiganda á bújörðinni og heimilis hans og að öllu jöfnu aðskilin frá öðru 
landi bújarðarinnar og auðþekkjanleg sem matjurtagarðar.

Einungis tilfallandi umframframleiðsla af þessu svæði er seld út frá búrekstrareiningunni. Fari stöðug sala afurða 
svæðisins fram á markaði skulu þau tilheyra öðrum liðum, jafnvel þótt eigandinn og heimili hans neyti hluta afurðanna.

(10) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og eftirlit með samei-
ginlegu landbúnaðarstefnunni og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 352/78, (EB) nr. 165/94, (EB) nr. 2799/98, (EB) 
nr. 814/2000, (EB) nr. 1290/2005 og (EB) nr. 485/2008 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 549)
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Fastagraslendi

Land sem er nýtt til fastrar ræktunar (í fimm ár eða lengur) jurtkenndra fóðurjurta, með ræktun (sáningu) eða náttúrlega 
(sjálfsáningu) og er ekki notað í skiptirækt á búrekstrareiningunni.

Nota má landið til beitar, slá það til vinnslu votheys og þurrheys eða endurnýjanlegrar orku.

Graslendi og engi, þó ekki rýrt beitiland

Fastabithagar þar sem jarðvegur er góður eða meðalgóður. Yfirleitt er hægt að nota þessi svæði til þéttbærrar beitar.

Rýrt beitiland

Fastagraslendi með lítinn afrakstur, yfirleitt þar sem jarðvegur er rýr, t.d. á hæðóttu landi og hálendi sem er yfirleitt 
ekki bætt með áburði, ræktun, sáningu eða framræslu.

Að öllu jöfnu er einungis hægt að nota þessi svæði til dreifbærrar beitar og þau eru að öllu jöfnu ekki slegin eða 
einungis dreifbært, þau þola ekki þétta beit dýra.

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

Svæði með fastagraslendi eða engi sem ekki eru lengur notuð til framleiðslu og, í samræmi við reglugerð ráðsins 
(EB) nr. 1782/2003 (11) eða eftir atvikum í nýjustu löggjöf, viðhaldið í góðu landbúnaðar- og umhverfisástandi og 
uppfylla skilyrði um fjárstuðning.

Fjölærar nytjaplöntur

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

Ávaxta- og berjaekrur

Svæði með trjám, runnum og öðrum fjölærum berjaplöntum en jarðarberjum til framleiðslu á ávöxtum. Í aldingörðum 
getur ýmist verið stutt eða langt bil á milli trjánna.

Ávaxtategundir, þar af:

Ávextir frá tempruðu beltunum

Plantekrur með ávaxtatrjám, venjulega í tempruðu loftslagi, til framleiðslu á ávöxtum.

Ávextir frá heittempruðu beltunum

Plantekrur með ávaxtatrjám, venjulega í heittempruðu loftslagi, til framleiðslu á ávöxtum.

Berjategundir

Berjaplantekrur, venjulega í bæði tempruðu og heittempruðu loftslagi, til framleiðslu á berjum.

Hnetur

Plantekrur með hnetutrjám, venjulega í bæði tempruðu og heittempruðu loftslagi.

Sítrusplantekrur

Plantekrur fyrir Citrus spp.

(11) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 1782/2003 frá 29. september 2003 um sameiginlegar reglur um bein stuðningskerfi samkvæmt samei-
ginlegu landbúnaðarstefnunni og um innleiðingu tiltekinna stuðningskerfa fyrir bændur og um breytingu á reglugerðum (EBE) 
nr. 2019/93, (EB) nr. 1452/2001, (EB) nr. 1453/2001, (EB) nr. 1454/2001, (EB) nr. 1868/94, (EB) nr. 1251/1999, (EB) nr. 1254/1999, 
(EB) nr. 1673/2000, (EBE) nr. 2358/71 og (EB) nr. 2529/2001 (Stjtíð. ESB L 270, 21.10.2003, bls. 1).
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Ólífuplantekrur

Plantekrur fyrir Olea europaea L.

Gefa að jafnaði af sér ólífur til átu

Plantekrur fyrir yrki sem eru að jafnaði ræktuð til að gefa af sér ólífur til átu.

Gefa að jafnaði af sér ólífur til olíuframleiðslu

Plantekrur fyrir yrki sem eru að jafnaði ræktuð til ólífuolíuframleiðslu.

 Vínekrur, sem gefa að jafnaði af sér:

Plantekrur fyrir Vitis vinifera L.

Gæðavín

Ræktun þrúguyrkja, að jafnaði til að framleiða vín með verndaða upprunatáknun (VUT) sem uppfyllir kröfur 
i. liðar í reglugerð ráðsins (EB) nr. 479/2008(12) eða, eftir atvikum, nýjustu löggjafar og ii. lið í samsvarandi 
landsreglum.

Ræktun þrúguyrkja, að jafnaði til að framleiða vín með verndaða landfræðilega merkingu (VLM) sem uppfyllir 
kröfur i. liðar í reglugerð (EB) nr. 479/2008 eða, eftir atvikum, nýjustu löggjafar og ii. lið í samsvarandi 
landsreglum.

Annað vín

Ræktun þrúguyrkja til framleiðslu annars víns en þess sem er með verndaða upprunatáknun (VUT) eða 
verndaða landfræðilega merkingu (VLM).

Vínber til neyslu

Ræktun þrúguyrkja sem eru að jafnaði til framleiðslu ferskra þrúgna.

Rúsínur

Ræktun þrúguyrkja sem eru að jafnaði til framleiðslu rúsína.

 Gróðrarstöðvar

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

a)  gróðrarstöðvar fyrir vínviðar- og frumstofna,

b)  gróðrarstöðvar fyrir ávaxtatré og ber,

c)  gróðrarstöðvar fyrir skrautjurtir,

d)  gróðrarstöðvar reknar í atvinnuskyni fyrir skógartré (þó ekki þau sem eru í skóglendi og er ætlað að uppfylla 
þarfir búrekstrareiningarinnar),

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.

 Aðrar fjölærar nytjaplöntur

Fjölærar nytjaplöntur í ræktun utanhúss, aðrar en þær sem eru skráðar undir fyrri fyrirsögn, einkum þær sem eru 
notaðar til að flétta eða vefa úr og eru að jafnaði uppskornar á hverju ári, einnig tré sem eru gróðursett í atvinnuskyni 
á hagnýttu landbúnaðarsvæði sem jólatré.

Fjölærar nytjaplöntur ræktaðar í gróðurhúsi

(12) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 479/2008 frá 29. apríl 2008 um sameiginlegt markaðskerfi fyrir vín, um breytingu á reglugerðum (EB) 
nr. 1493/1999, (EB) nr. 1782/2003, (EB) nr. 1290/2005, (EB) nr. 3/2008 og niðurfellingu á reglugerðum (EBE) nr. 2392/86 og (EB) 
nr. 1493/1999 (Stjtíð. ESB. L 148, 6.6.2008, bls. 1).
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Annað land

„Annað land“ er landbúnaðarland sem ekki er hagnýtt (landbúnaðarland sem ekki er lengur nytjað af efnahagslegum, 
félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað til skiptiræktunar), skóglendi og annað land með byggingum, 
bæjarhlöðum, vegum, tjörnum, grjótnámum, gróðursnauðu landi, land með grýttum jarðvegi o.s.frv.

 Landbúnaðarland sem ekki er hagnýtt

Svæði sem áður var nýtt í landbúnaði en var á viðmiðunarárinu ekki lengur ræktað af efnahagslegum, félagslegum 
eða öðrum ástæðum og er ekki notað við skiptiræktun, þ.e. land sem er ekki ætlað til nota í landbúnaði.

Hægt er að hefja ræktun á þessu landi á ný með því að nýta þá framleiðsluþætti sem að jafnaði eru fyrir hendi á 
búinu.

 Skóglendi

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

þar af með stuttan skiptiræktunartíma

Skóglendi fyrir ræktun viðarplantna þar sem skiptiræktunartíminn er 20  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.

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

Allir hlutar heildarsvæðisins, sem tilheyrir búinu og teljast hvorki hagnýtt landbúnaðarsvæði, landbúnaðarsvæði 
sem ekki er hagnýtt né skóglendi.

Ætisveppir

Ræktaðir ætisveppir, ræktaðir í byggingum sem hafa verið sérstaklega reistar eða lagaðar í þeim tilgangi, sem og í 
neðanjarðarrými, hellum og kjöllurum.

Orkuplöntur (til vinnslu á lífeldsneyti eða annarri endurnýjanlegri orku)

Ræktunarsvæði sértækra orkuplantna, sem eru ekki notaðar til annars en orkuvinnslu og eru ræktaðar á ræktanlegu 
landbúnaðarlandi.

Áveitusvæði

Heildaráveitusvæði

Heildarhámark hagnýtts landbúnaðarsvæðis sem hægt væri að vökva á viðmiðunarárinu með þeim búnaði og 
vatnsmagni sem að jafnaði er fyrir hendi á búrekstrareiningunni.

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

Ræktunarsvæði sem hefur verið vökvað a.m.k. einu sinni á undangengnum 12 mánuðum fyrir viðmiðunardag 
könnunarinnar.

 Vökvunaraðferðir sem eru notaðar:

Yfirborðsáveita (flóð, skurðir)

Vatni er veitt með jörðinni, annaðhvort með því að láta flæða yfir allt svæðið eða veita vatni í litla skurði á milli 
plönturaðanna með hjálp þyngdaraflsins.

Úðavökvun

Plöntur eru vökvaðar með því að vatni er sprautað við mikinn þrýsting yfir landspildurnar.
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Dreypivökvun

Plöntur eru vökvaðar með dreypivökvun á neðsta plöntuhlutann eða með örúðunar- eða þokuúðatækni.

Vatnslindir til vökvunar í búrekstrareiningunni:

Hvaðan allt eða mest allt vatn til vökvunar á búrekstrareiningunni er fengið.

Grunnvatn á býlinu

Vatnslindir, sem eru á eða nærri búrekstrareiningunni, þar sem vatni er dælt úr borholum eða brunnum eða úr 
rennandi, náttúrlegum grunnvatnsuppsprettum o.þ.h.

Yfirborðsvatn á býlinu

Litlar, náttúrlegar tjarnir eða manngerð uppistöðulón sem eru að öllu leyti á búrekstrareiningunni eða eingöngu 
ein búrekstrareining notar.

Yfirborðsvatn utan býlis úr vötnum, ám eða vatnsföllum

Ferskt yfirborðsvatn (stöðuvötn, ár, önnur vatnsföll) sem ekki er manngert til áveitu.

Vatn utan býlis úr sameiginlegu vatnsveitukerfi

Vatnsgjafar utan búrekstrareiningarinnar, aðrir en þeir sem um getur í „Yfirborðsvatn utan býlis úr vötnum, ám 
eða vatnsföllum“ sem a.m.k. tvær búrekstrareiningar hafa aðgang að.

Aðrar uppsprettur

Aðrir vatnsgjafar til vökvunar, ót.a. Þessir vatnsgjafar geta verið mjög saltir, t.d. Atlantshafið eða Miðjarðarhafið, 
og þarf þá að meðhöndla vatnið til að draga úr saltmagninu (afsöltun) fyrir notkun, eða ísaltir (með litlu 
saltmagni), t.d. Eystrasaltið og tilteknar ár, og þarf þá ekki að meðhöndla þá fyrir notkun. Vatnið kann einnig að 
hafa verið meðhöndlað til hreinsunar skólps og kemur til notanda sem endurnýtt skólp.

III. BÚFÉ

Fjöldi búfjár sem er í beinni vörslu eða umsjá búrekstrareiningarinnar á viðmiðunardegi könnunarinnar.

Dýrin þurfa ekki að vera í eigu eigandans. Þessi dýr geta verið á búrekstrareiningunni (á hagnýttu landbúnaðarsvæði 
eða í gripahúsum sem búrekstrareiningin notar) eða utan hennar (á sameiginlegu beitarlandi eða í árstíðabundnum 
flutningum o.s.frv.).

Dýr af hestaætt

Húsdýr af hestaætt sem falla undir ættkvíslina Equus af ættinni Equidae, (hross, asnar o.s.frv.).

Nautgripir

Húsdýr af tegundunum Bos taurus og Bubalus bubalus, þ.m.t. blendingar eins og nautundar (Beefalo).

Nautgripir yngri en eins árs, naut og kvígur

Naut sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára

Kvígur sem eru a.m.k. eins árs en yngri en tveggja ára

Naut, tveggja ára og eldri

Kvígur, tveggja ára og eldri

Kvígur, tveggja ára og eldri, sem hafa enn ekki borið.

Mjólkurkýr

Bornar kvígur (þ.m.t. þær sem eru yngri en tveggja ára) sem vegna kyns síns eða tiltekinna eiginleika eru einungis 
eða að mestu leyti haldnar til mjólkurframleiðslu til manneldis eða vegna vinnslu mjólkurafurða.
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Aðrar kýr

Bornar kvígur (þ.m.t. þær sem eru yngri en tveggja ára) sem vegna kyns síns eða tiltekinna eiginleika eru einungis 
eða að mestu leyti haldnar til undaneldis og er mjólk þeirra hvorki ætluð til manneldis né vinnslu mjólkurafurða.

Sauðfé og geitur

 Sauðfé (á öllum aldri)

Húsdýr af ættkvíslinni Ovis aries.

Ær til undaneldis

Lembdar ær og gimbrar, sem hleypt er til.

Annað sauðfé

Allt annað sauðfé en ær til undaneldis.

 Geitur (á öllum aldri)

 Húsdýr af undirtegundinni Capra aegagrus hircus.

Ær til undaneldis

Huðnur sem hafa borið og kiðfullar geitur.

Aðrar geitur

Allar aðrar geitur en huðnur til undaneldis.

Svín

Húsdýr af ættkvíslinni Sus scrofa domesticus.

Smágrísir undir 20 kílóum að þyngd

Grísir almennt undir 20 kílóum að þyngd.

Gyltur til undaneldis sem vega 50 kíló og meira

Kvenkyns svín ætluð til undaneldis, sem vega 50 kíló og meira, óháð því hvort þau hafi gotið eða ekki.

Önnur svín

Svín sem eru ekki tilgreind annars staðar.

Alifuglar

Holdakjúklingar

Húsdýr af tegundinni Gallus gallus sem eru haldin til kjötframleiðslu.

Varphænur

Húsdýr af tegundinni Gallus gallus sem hafa náð varpaldri og eru haldin til eggjaframleiðslu.

Aðrir alifuglar

Alifuglar sem eru ekki tilgreindir undir holdakjúklingum eða varphænum.

Kalkúnar

Húsdýr af ættkvíslinni Meleagris.
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Endur

Húsdýr af tegundunum Anas og Cairina moschata.

Gæsir

Húsdýr af tegundinni Anser anser dom.

Strútar

Strútar (Struthio camelus).

Aðrir alifuglar, ót.a.

Kanínur, kvendýr til undaneldis

Kvenkanínur (af ættkvíslinni Oryctolagus) til framleiðslu holdakanína, sem hafa eignast unga.

Býflugur

Fjöldi býflugnabúa með býflugum (Apis mellifera) sem haldnar eru til framleiðslu á hunangi.

Búfé, ót.a.

Annar búfénaður til fæðuframleiðslu sem er ót.a. í þessum þætti.

IV. VINNUAFL

i.  STÖRF Í BÚREKSTRAREININGUNNI

 Vinnuafl við býli

Til vinnuafls teljast allir einstaklingar sem hafa lokið skyldunámi (hafa náð þeim aldri er skólaskyldu lýkur) og 
sinntu störfum á búrekstrareiningunni á 12 mánaða tímabili fyrir viðmiðunardag könnunarinnar.

Ef lágmarksaldur skólaskyldu í fullu námi og hlutanámi er ekki tilgreindur telst almennri skólaskyldu ljúka við 
15 ára aldur.

Einu eigendur búrekstrareininga sem starfa ekki á búrekstrareiningunni eru skráðir í könnuninni en eru ekki taldir 
með í „Samtals vinnuafl í landbúnaði“.

Allir einstaklingar á eftirlaunaaldri, sem starfa áfram á búrekstrareiningunni, teljast til vinnuafls á býlinu.

Einstaklingar á búrekstrareiningunni sem starfa fyrir þriðja aðila eða samkvæmt fyrirkomulagi um gagnkvæma 
aðstoð (t.d. starfsmenn verktaka eða samvinnufélaga í landbúnaði) eru ekki meðtaldir.

Landbúnaðarstörf

Landbúnaðarstörf eru öll störf á búrekstrareiningunni sem framlag til i. starfsemi eins og hún er skilgreind í 
I. viðauka reglugerðar (EB) nr. 1166/2008, ii. þess að viðhalda framleiðsluþáttum, eða iii. starfsemi sem leiðir af 
þessari framleiðslu.

Tími sem fer í landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni

Tími sem fer í landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni er sá vinnutími sem í raun fer í landbúnaðarstörf á 
búrekstrareiningunni, þó ekki vinna á heimili eiganda eða bústjóra.

Ársverk

Jafngildi fullrar vinnu, þ.e. er heildarfjöldi vinnustunda deilt með meðalfjölda vinnustunda í fullu starfi í landinu.

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).
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Eigandi

Eigandinn er sá einstaklingur, hópur einstaklinga eða lögaðili sem rekur búrekstrareininguna fyrir eigin reikning 
og í eigin nafni og sem ber lagalega og fjárhagslega ábyrgð á búrekstrareiningunni, þ.e. tekur fjárhagslega áhættu 
vegna búrekstrareiningarinnar.

Eigandinn getur átt búrekstrareininguna beint, leigt hana, verið leigutaki að erfðum til langs tíma eða með 
nýtingarrétt eða verið vörslumaður.

Kyn

Aldur

Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

 Bústjóri

Bústjóri er sá einstaklingur sem ber ábyrgð á hefðbundinni, daglegri fjárhags- og framleiðslustjórnun viðkomandi 
búrekstrareiningar.

Kyn

Aldur

Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

Þjálfun bústjóra

Búfræðimenntun bústjóra

Eingöngu hagnýt reynsla af landbúnaði

Reynsla fengin með hagnýtri vinnu á búi.

Undirstöðunám í búfræði

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

Fullt búfræðinám

Allt nám sem samsvarar a.m.k. tveggja ára fullu námi að loknu skyldunámi og sem stundað var við 
landbúnaðarsérskóla eða -háskóla eða aðra æðri menntastofnun í búfræði, garðyrkju, vínrækt, skógrækt, 
fiskeldi, dýralæknisfræði, landbúnaðartækni og tengdum greinum.

Starfsþjálfun sem bústjóri hefur undirgengist á undangengnum 12 mánuðum

Starfsþjálfun er nám eða æfing, þar sem meginmarkmið er að öðlast nýja færni, vegna starfsemi á bújörðum 
eða starfsemi tengdri búrekstrareiningunni beint, eða til að æfa og bæta færni sem fyrir er, undir leiðsögn 
þjálfara eða hjá þjálfunarstofnun.

 Fjölskyldumeðlimir einu eigenda sem starfa við búrekstrareininguna

Fjölskyldumeðlimir eina eigandans, þ.m.t. maki, sem sinna landbúnaðarstörfum á búrekstrareiningunni en búa ekki 
endilega á búrekstrareiningunni.

Að öllu jöfnu eru fjölskyldumeðlimir eiganda maki, ættmenni í beinan legg (þ.m.t. með giftingu og ættleiðingu) og 
bræður og systur eiganda eða maka hans.
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Farið er með tvo einstaklinga í sambúð, sem eru ógiftir, eins og um maka væri að ræða.

Fjölskyldumeðlimir einu eigenda sem starfa við búrekstrareininguna: karlar

— Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

Fjölskyldumeðlimir einu eigenda sem starfa við búrekstrareininguna: konur

— Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

 Fastráðið utanaðkomandi vinnuafl

Allir þeir sem vinna landbúnaðarstörf fyrir og þiggja hvers kyns þóknun (laun, hagnað eða aðrar greiðslur, 
þ.m.t. greiðslur í fríðu) frá búinu, aðrir en eigandinn og fjölskylda hans/hennar.

Fastráðnir starfsmenn eru einstaklingar sem sinntu landbúnaðarstörfum á búrekstrareiningunni í hverri viku á 
12 mánaða tímabilinu sem lýkur á viðmiðunardegi könnunarinnar, 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.  sérstakar framleiðsluaðstæður eru á búrekstrareiningunni (t.d. bújörðum sérhæfðum í ólífu- eða þrúgurækt, 
ræktun ávaxta og grænmetis í blandaðri akuryrkju eða eldis nautgripa á graslendi og þar sem einungis er þörf á 
starfsmönnum í nokkra mánuði),

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

3.  þeir voru að hefja störf eða hætta störfum á búrekstrareiningunni (tekur einnig til launafólks sem hætti að vinna 
á einu búi til að hefja störf á annarri á 12 mánaða tímabilinu fyrir viðmiðunardag könnunarinnar),

4.  vegna algjörrar vinnustöðvunar á búrekstrareiningunni af óviðráðanlegum orsökum (vegna flóða, bruna 
o.s.frv.).

Aðrir utanaðkomandi fastráðnir starfsmenn: karlar

— Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

Aðrir utanaðkomandi fastráðnir starfsmenn: konur

— Störf á búrekstrareiningunni (að heimilisstörfum undanskildum)

 Aðrir utanaðkomandi starfsmenn sem ekki eru fastráðnir: karlar og konur

Lausráðnir starfsmenn eru þeir sem unnu ekki í hverri viku á búinu, á 12 mánaða tímabilinu sem lýkur á 
viðmiðunardegi könnunarinnar, af öðrum ástæðum en þeim sem taldar eru upp fyrir aðra utanaðkomandi fastráðna 
starfsmenn.

Vinnudagar sem unnir eru af öðrum utanaðkomandi starfsmönnum sem eru ekki fastráðnir, vísa til allra daga sem eru 
það langir að starfsmanni eru greidd laun eða hvers kyns þóknun (kaup, hagnað eða aðrar greiðslur, þ.m.t. greiðslur 
í fríðu) fyrir heilsdagsvinnu og felur í sér að unnin vinna er þess eðlis að henni hefði alla jafna verið sinnt af 
landbúnaðarverkamanni í fullu starfi. Orlofs- og veikindadagar teljast ekki sem vinnudagar.

Fullur vinnudagur er venjulegur vinnudagur fastráðinna starfsmanna sem eru í fullu starfi.

ii.  ÖNNUR TEKJUSKAPANDI STARFSEMI: ÖNNUR STÖRF EN LANDBÚNAÐARSTÖRF Í BÚREKSTRAR-
EININGUNNI (SEM TENGJAST BÚREKSTRAREININGUNNI EKKI BEINT) OG STÖRF UTAN BÚ-
REKSTRAREININGARINNAR

Önnur tekjuskapandi starfsemi er öll starfsemi sem er sinnt fyrir þóknun (laun, kaup, hagnað eða aðrar greiðslur, 
þ.m.t. greiðslur í fríðu í samræmi við veitta þjónustu) önnur en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni sem skilgreind 
er í i-lið IV. þáttar og annarri tekjuskapandi starfsemi sem er skilgreind í i.-lið V. þáttar.

Landbúnaðarstörf sem starfsfólk á einu búi sinnir fyrir annað bú eru meðtalin.
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Upplýsingum er einungis safnað ef um er að ræða um búrekstrareiningu þar sem eini eigandinn er einstaklingur (þ.e. þar 
sem eigandinn er einnig bústjóri) og ef um er að ræða bújarðir með sameiginlegan rekstur. Upplýsingum er ekki safnað 
ef um er að ræða búrekstrareiningu þar sem eini eigandinn er ekki bústjóri og ef um lögaðila er að ræða.

Skráðar eru upplýsingar um aðra tekjuskapandi starfsemi um eigendann og aðra fjölskyldumeðlimi eina eigandans. Þær 
eru einungis skráðar ef þær tengjast landbúnaðarstörfum eða störfum sem tengjast búrekstrareiningunni beint.

Tekjur af óaðskiljanlegri aukastarfsemi, sem er ekki tengd landbúnaði á búrekstrareiningunni, eru ekki meðtaldar þar 
sem þær eru taldar með landbúnaðarstörfum.

Sú starfsemi sem er meðtalin hér eru flokkuð sem:

— Meginstarfsemi — starfsemi sem meiri eða jafnmikill tími fer í en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni,

— Aukastarfsemi — starfsemi sem minni tími fer í en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni.

Önnur tekjuskapandi starfsemi eigandans sem einnig er bústjóri:

Öll tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni ekki beint og eigandinn stundar það að aukastarfsemi 
að vera einnig bústjóri.

Önnur tekjuskapandi starfsemi aðstandenda eina eigandans:

Meginstarfsemi

Fjöldi einstaklinga (annaðhvort maki eina eigandans eða aðrir fjölskyldumeðlimir úr fjölskyldu eina eigandans) 
sem stunda aðra tekjuskapandi starfsemi er tengist ekki meginstarfsemi búrekstrareiningarinnar.

Aukastarfsemi

Fjöldi einstaklinga (annaðhvort maki eina eigandans eða aðrir fjölskyldumeðlimir úr fjölskyldu eina eigandans) 
sem stunda aðra tekjuskapandi starfsemi er tengist ekki aukastarfsemi búrekstrareiningarinnar.

V. ÖNNUR TEKJUSKAPANDI STARFSEMI Á BÚREKSTRAREININGUNNI (SEM TENGIST BÚ-
REKSTRAR EININGUNNI BEINT)

i.  SKRÁ YFIR AÐRA TEKJUSKAPANDI STARFSEMI

Önnur tekjuskapandi starfsemi á búrekstrareiningunni samanstendur af allri starfsemi annarri en landbúnaðarstörfum 
sem tengist búrekstrareiningunni beint og hefur efnahagsleg áhrif á hana.

„Starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint“: starfsemi þar sem annaðhvort eru notaðir framleiðsluþættir 
búrekstrareiningarinnar (svæði, byggingar, vélbúnaður o.s.frv.) eða afurðir hennar. Starfsmennirnir teljast vinna eftir 
tvenns konar aðskildu fyrirkomulagi og telst því starfsemin ekki vera í beinum tengslum við búrekstrareininguna 
ef einungis er notast við vinnuafl býlisins sjálfs (aðstandendur og utanaðkomandi) og engir aðrir framleiðsluþættir 
búrekstrareiningarinnar eru notaðir.

Meðtalin er bæði starfsemi sem er ekki landbúnaðarstörf og landbúnaðarstörf fyrir aðrar búrekstrareiningar.

Tekjuskapandi starfsemi á, í þessu samhengi, við um virka vinnu og eru hreinar fjárfestingar því undanskildar. Útleiga á 
landi til ýmiss konar starfsemi án frekari þátttöku í þeirri starfsemi er einnig undanskilin.

Framboð á heilbrigðis- og félagsþjónustu og menntamálum

Öll starfsemi sem er tengd framboði á heilbrigðis- og félagsþjónustu og menntamálum og/eða félagslegri 
atvinnustarfsemi þar sem notaðir eru annaðhvort framleiðsluþættir búrekstrareiningarinnar eða vörur á forstigi 
framleiðslunnar.

Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi

Öll starfsemi í ferðaþjónustu, gistiþjónustu, skoðunarferðir á búrekstrareininguna fyrir ferðamenn eða aðra hópa, 
íþrótta- eða tómstundastarf o.s.frv. þar sem land, byggingar eða aðrir framleiðsluþættir búrekstrareiningarinnar eru 
notaðir.
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Handverk

Handunnar vörur sem annaðhvort eigandi, fjölskyldumeðlimir tengdir honum eða utanaðkomandi vinnuafl 
framleiðir á búrekstrareiningunni, að því tilskildu að viðkomandi sinni einnig landbúnaðarstörfum, óháð því 
hvernig afurðirnar eru seldar.

Vinnsla landbúnaðarafurða

Öll vinnsla á aukaafurðum úr landbúnaðarhráefnum á bújörðinni, óháð því hvort hráefnin eru framleidd á 
búrekstrareiningunni eða aðkeypt. Þar er með talin kjötvinnsla, ostagerð o.s.frv.

Öll vinnsla landbúnaðarafurða heyrir til þessa liðar nema vinnslan teljist til landbúnaðarstarfsemi. Víngerð og 
framleiðsla á ólífuolíu er því undanskilin nema verulegur hluti vínsins eða ólífuolíunnar sé aðkeyptur.

Vinnsla endurnýjanlegrar orku

Vinnsla endurnýjanlegrar orku fyrir markaðinn, þ.m.t. lífgas, lífeldsneyti eða rafmagn, með vindhverflum, með 
öðrum búnaði eða úr hráefni úr landbúnaði.

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

Timburvinnsla (t.d. sögun)

Vinnsla á búrekstrareiningunni á óunnum viði til sölu á markaði (sögun á viði o.s.frv.).

Lagareldi

Framleiðsla á fiski, vatnakröbbum o.s.frv. á búrekstrareiningunni. Starfsemi sem felst eingöngu í fiskveiðum er ekki 
meðtalin.

Verktakavinna (með notkun á framleiðsluþáttum búrekstrareiningarinnar)

Verktakavinna, með tækjum í eigu búrekstrareiningarinnar, þar sem vinna innan eða utan landbúnaðargeirans er 
aðgreind, t.d. snjóruðningur, farmflutningar, landslagsvernd, landbúnaðar- og umhverfisþjónusta o.s.frv.

Tengd landbúnaði (fyrir aðrar búrekstrareiningar)

Ótengd landbúnaði

Skógrækt

Vinna við skógrækt þar sem bæði er nýtt vinnuafl búsins og vélar og búnaður búrekstrareiningarinnar sem er jafnan 
nýtt í landbúnaði.

Annað

Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint og er ót.a.

Þátttakendur

Sú starfsemi sem er meðtalin hér eru flokkuð sem:

— meginstarfsemi — starfsemi sem meiri eða jafnmikill tími fer í en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni,

— aukastarfsemi — starfsemi sem minni tími fer í en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni.

Eigandi sem er einnig bústjóri

Aðrir fjölskyldumeðlimir eina eigandans, sem meginstarfsemi þeirra

Aðrir fjölskyldumeðlimir eina eigandans, sem aukastarfsemi þeirra

Aðilar utan fjölskyldunnar sem starfa reglulega á búrekstrareiningunni, sem er meginstarfsemi þeirra

Aðilar utan fjölskyldunnar sem starfa reglulega á búrekstrareiningunni, sem er aukastarfsemi þeirra
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ii.  MIKILVÆGI ANNARRAR TEKJUSKAPANDI STARFSEMI SEM TENGIST BÚREKSTRAREININGUNNI 
BEINT

Hundraðshluti af endanlegum afurðum búrekstrareiningarinnar

Mikilvægi annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint í framleiðslu búrekstrareiningarinnar 
er talið vera hlutfall veltunnar er kemur til vegna annarrar tekjuskapandi starfsemi sem er tengd búrekstrareiningunni 
beint í heildarveltu búrekstrareiningarinnar og beinna greiðslna þeirrar búrekstrareiningar samkvæmt reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EU) nr. 1307/2013 (13).

HLUTFALL  = 
Velta af annarri tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint

Heildarvelta beinna greiðslna búrekstrareiningarinnar (frá landbúnaði og annarri tekju-
skapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint) + beinar greiðslur

VI. STUÐNINGUR VIÐ DREIFBÝLISÞRÓUN

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

Ráðstafanir þar sem bóndinn er styrkþegi eru tilgreindar í III. bálki, 1. kafla reglugerðar (EB) nr. 1305/2013.

Upplýsinga skal aflað, hvort sem búrekstrareiningin hefur notið góðs af einni af eftirfarandi ráðstöfunum á sviði 
dreifbýlisþróunar á síðastliðnum þremur árum eða ekki, samkvæmt tilteknum stöðlum og reglum í nýjustu löggjöf.

Þátttaka bænda í gæðakerfum fyrir matvæli

Ákvæði 16. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli

Greiðslur tengdar Evrópuneti verndarsvæða og rammatilskipun um vatn (14)

Ákvæði 30. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Greiðslur samkvæmt Evrópuneti verndarsvæða og rammatilskipunar 
um vatn

Greiðslur fyrir umhverfisvænan landbúnað — greiðslur vegna loftslags

Ákvæði 28. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Umhverfisvænn landbúnaður — loftslag

Lífrænn búskapur

Ákvæði 29. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Lífrænn búskapur

Greiðslur vegna velferðar dýra

Ákvæði 33. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Velferð dýra

Fjárfestingar í efnislegum eignum

Ákvæði 17. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Fjárfestingar í efnislegum eignum

Forvarnir og enduruppbygging á landbúnaðarframleiðslu sem hefur orðið fyrir skaða vegna náttúruhamfara 
og hamfara

Ákvæði 18. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Að koma að nýju á landbúnaðarframleiðslu þar sem tjón hefur 
orðið af völdum náttúruhamfara og hamfara og að taka upp viðeigandi forvarnir

Landbúnaðar- og fyrirtækjaþróun

Ákvæði 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Landbúnaðar- og fyrirtækjaþróun

Fjárfestingar í þróun skógarsvæða og lífvænleika skóga

Ákvæði 21. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Fjárfestingar í þróun skógarsvæða og lífvænleika skóga

(13) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 frá 17. desember 2013 um að koma á reglum um beingreiðslur til bænda 
samkvæmt stuðningskerfum innan ramma sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar og um niðurfellingu reglugerðar ráðsins (EB) nr. 
637/2008 og reglugerðar ráðsins (EB) nr. 73/2009 (Stjtíð. ESB L 347, 20.12.2013, bls. 608)

(14) 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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Nýskógrækt og gerð skóglendis

Ákvæði 22. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Nýskógrækt og gerð skóglendis

Landbúnaðarskógræktarkerfum komið á fót

Ákvæði 23. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Kerfum landbúnaðarskógræktar komið á fót

Forvarnir og enduruppbygging vegna skaða á skógum

Ákvæði 24. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Forvarnir og enduruppbygging á skógum sem hafa orðið fyrir 
skaða vegna skógarelda og náttúruhamfara og hamfara

Fjárfestingar sem bæta viðnámsþrótt og umhverfislegt gildi skóga

Ákvæði 25. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Fjárfestingar sem bæta viðnámsþrótt og umhverfislegt gildi 
skógarvistkerfa

Fjárfestingar í tækniþekkingu í skógrækt og úrvinnsla til virkjunar og markaðssetningar á skógræktarafurðum

Ákvæði 26. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Fjárfestingar í tækniþekkingu í skógrækt og úrvinnsla til virkjunar 
og markaðssetningar á skógarafurðum

Greiðslur til svæða sem standa frammi fyrir náttúrulegum takmörkunum eða öðrum sértækum takmörkunum

Ákvæði 31. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Greiðslur til svæða sem standa frammi fyrir náttúrulegum 
takmörkunum eða öðrum sértækum takmörkunum

Þjónusta á sviði umhverfisvænnar skógræktar og til verndunar skóga

Ákvæði 34. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Þjónusta á sviði umhverfisvænnar skógræktar og til verndunar 
skóga

Áhættustýring

Ákvæði 36. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013: Áhættustýring

VII. STARFSVENJUR VEGNA MEÐHÖNDLUNAR JARÐVEGS OG HÚSDÝRAÁBURÐAR Á BÚUM

Jarðvinnsluaðferðir á akurlandi utanhúss

Hefðbundin jarðvinnsla

Akurland þar sem jarðvegi er umturnað með hefðbundinni jarðvinnslu, að öllu jöfnu fyrst með því að nota vendiplóg 
eða diskaplóg til jarðvinnslu og síðar diskaherfi.

Lítil jarðvinnsla

Akurland þar sem (lítil) jarðvinnsla til verndunar fer fram, þ.e. sú aðferð eða -kerfi þar sem plöntuleifar (minnst 
30%) eru skildar eftir á yfirborði jarðvegs til að takmarka jarðvegseyðingu og binda raka, yfirleitt með því að 
umturna ekki jarðvegi.

Engin jarðvinnsla (að undanskildu akurlandi úti á svæðum sem eru þakin fjölærum plöntum)

Akurland þar sem engin jarðvinnsla fer fram á milli uppskeru og sáningar.

Þekjandi jarðlag úti á akurlandi

Það hvernig akurland er þakið plöntum eða plöntuleifum eða skilið eftir bert að vetri til.

Venjuleg vetraruppskera

Akurland þar sem nytjaplöntum er sáð að hausti og vaxa að vetri (venjulegar haustplöntur, svo sem hausthveiti), 
yfirleitt uppskorið eða notað til beitar.
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Þekjuplöntur eða milliræktun

Akurland þar sem plöntum er sáð sérstaklega til að binda jarðveg og takmarka tap á næringarefnum og 
plöntuvarnarefnum að vetri eða á öðrum tíma þegar landið væri annars autt eða berskjaldað gagnvart tapi. Þessar 
plöntur hafa ekki mikið efnahagslegt gildi og er helsta markmiðið vernd jarðvegs og næringarefna.

Að öllu jöfnu eru þær plægðar niður að vori áður en sáð er fyrir öðrum nytjaplöntum og eru hvorki uppskornar né 
notaðar til beitar.

Jurtaleifar

Akurland sem er þakið plöntuleifum eða stubbum síðasta uppskerutímabils yfir veturinn. Milliræktun og 
þekjuplöntur eru undanskilin.

Ber jarðvegur

Akurland sem er plægt eða rutt á annan hátt að hausti og ekki sáð í eða þakið yfir veturinn með neinum plöntuleifum, 
og það skilið eftir autt þar til landbúnaðarstarfsemi hefst aftur fyrir sáningu eða með sáningu á næsta vori.

Akurland úti á svæðum með fjölærum plöntum

Akurland utandyra á svæðum með fjölærum plöntum sem er ekki sáð eða þær ræktaðar á viðmiðunarárinu.

Skiptiræktun á akurlandi

Við skiptiræktun er skipt um nytjaplöntur á tilteknum akri, eftir fyrirfram ákveðnu mynstri eða í röð eftir ræktunarárum 
svo að nytjaplöntur sömu tegundar séu ekki ræktaðar án hlés á sama akri.

Hlutfallsspönn akurlands sem er nýtt í skiptiræktun

Akurland er hluti af skipulagðri skiptiræktun.

Vistfræðilegt áherslusvæði – heildarflatarmál jaðarsvæða, öryggissvæða, trjáa, hvíldarlands, lífvista, svæða þar 
sem nýskógrækt er stunduð og einkenna í landslagi

Svæði sem bústjóri búrekstrareiningarinnar tryggir að séu vistfræðileg áherslusvæði, eins og lýst er í 46. gr. reglugerðar 
(ESB) nr. 1307/2013. Heildarflatarmál jaðarsvæða, öryggissvæða, trjáa, hvíldarlands, lífvista, svæða þar sem nýskógrækt 
er stunduð og einkenna í landslagi

Einungis ætti að vera tilkynnt um frá býlum sem eru með meira en 15 hektara akurland.

Tækni við dreifingu húsdýraáburðar

Hundraðshluti af heildarmagni húsdýraáburðar á býlinu (framleiðsla auk innflutnings, að frádregnum útflutningi) sem er 
dreift á land til landbúnaðar með mismunandi aðferðum.

Breiðdreifing

Húsdýraáburði dreift á yfirborð lands eða á uppskeru án þess að nota tækni ábreiðslu eða ídælingar

Engin niðurfelling

Hundraðshluti af heildarmagni húsdýraáburðar þegar ekki hefur átt sér stað niðurfelling inn í jarðveginn. Hafi 
húsdýraáburðurinn ekki verið niðurfelldur innan 24 klukkustunda eftir breiðdreifingu, er það meðtalið hér.

Niðurfelling innan 4 klukkustunda

Hundraðshluti af heildarmagni húsdýraáburðar, sem hefur verið blandað í jarðveginn með vélvirkum hætti 
innan 4 klukkustunda frá dreifingu

Niðurfelling eftir 4 klukkustundir

Hundraðshluti af heildarmagni húsdýraáburðar, sem hefur verið blandað í jarðveginn með vélvirkum hætti eigi 
síðar en 4 klukkustundum frá dreifingu. Hafi húsdýraáburðurinn ekki verið niðurfelldur innan 24 klukkustunda 
eftir breiðdreifingu, fellur niðurfellingin ekki undir þessa fyrirsögn en fellur í stað undir: Engin niðurfelling.
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Ábreiðsla

Fljótandi húsdýraáburður eða blanda fasts og fljótandi húsdýraáburðar er borinn á svæði í samsíða rákum, með engum 
húsdýraáburði á milli rákanna, með því að nota tæki (við ábreiðslu) sem fest er aftan á tankbifreið eða dráttarvél til að 
dreifa fljótandi húsdýraáburði eða blöndu fasts og fljótandi húsdýraáburði á jörðu.

Ábreiðsluslanga

Tegund af tæki til að nota við ábreiðslu og samanstendur það af mörgum slöngum sem eru festar á bómu, án þess að 
nota tæki sem eru hönnuð til að aðskilja nytjaplöntur eða grasstrá.

Niðurfellingarskór

Tegund af tæki til að nota við ábreiðslu og samanstendur það af tæki sem er í laginu eins og fótur eða skór og er 
festur á bómu, hannað til að aðskilja nytjaplöntur eða grasstrá, til að setja húsdýraáburðinn í rákir á yfirborðið en 
lágmarka smitun á nytjaplönturnar eða grasið.

Ídæling

Fljótandi húsdýraáburður eða blanda fasts og fljótandi húsdýraáburðar er borinn á í mismunandi djúpar raufir sem gerðar 
hafa verið í jarðveginn út frá tegund dreifingar.

Grunn/opin-rauf

Raufarnar eru grunnar, að jafnaði um 50 mm djúpar. Þær eru skildar eftir opnar eftir notkun.

Djúp/lokuð-rauf

Raufarnar eru dýpri, að jafnaði um 150 mm djúpar. Þeim er lokað eftir notkun.

Innflutningur/útflutningur húsdýraáburðar úr búrekstrareiningunni

Heildarframleiðsla húsdýraáburðar sem flutt er úr búrekstrareiningunni

Magn húsdýraáburðar sem flutt er úr búrekstrareiningunni.

Innflutningur húsdýraáburðar til búrekstrareiningarinnar

Magn húsdýraáburðar sem fært er á búrekstrareininguna til að nota í landbúnaði, án tillits til þess hvort greitt hafi 
verið fyrir hann eða hann fenginn án endurgjalds.“

___________________




