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FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  

(ESB) 2018/1874 

frá 29. nóvember 2018 

um gögn sem leggja skal fram fyrir árið 2020 samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins  

(ESB) 2018/1091 um samþættar hagskýrslur um landbúnað og niðurfellingu á reglugerðum  

(EB) nr. 1166/2008 og (ESB) nr. 1337/2011, að því er varðar skrá yfir breytur og lýsingu þeirra (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1091 frá 18. júlí 2018 um samþættar hagskýrslur um 

landbúnað og niðurfellingu á reglugerðum (EB) nr. 1166/2008 og (ESB) nr. 1337/2011 (1), einkum 4. mgr. 5. gr. og 1. mgr. 

8. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Með reglugerð (ESB) 2018/1091 er bæði komið á ramma fyrir evrópskar hagskýrslur á sviði búrekstrareininga og fyrir 

samþættar upplýsingar um framleiðsluskipan þeirra með upplýsingum um framleiðsluaðferðir, ráðstafanir á sviði 

dreifbýlisþróunar, umhverfisþætti í landbúnaði og aðrar tengdar upplýsingar. 

2) Aðildarríki ættu að afla gagna sem samsvara kjarnanum, útvíkkuðum ramma, og efnisatriðum og ítarlegum efnisatriðum 

innan viðhengja, sem eru sett fram í reglugerð (ESB) 2018/1091. 

3) Heildarfjöldi breytna fyrir kjarnann og viðhengin ætti ekki að vera hærri en 300, í samræmi við 2. mgr. 8. gr. 

reglugerðar (ESB) 2018/1091. 

4) Ekki ætti að leggja á umtalsverðan viðbótarkostnað sem veldur óhóflegri og óréttmætri byrði á búrekstrareiningar og 

aðildarríki, í samræmi við 5. mgr. 8. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1091. 

5) Ráðstafanirnar í þessari reglugerð eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska hagskýrslukerfið. 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

1. Setja skal lýsingu á kjarnaskipulagsgagnabreytum sem skráð er í III. viðauka við reglugerð (ESB) 2018/1091 fram í  

I. viðauka við þessa reglugerð. 

2. Skráin yfir breyturnar fyrir efnisatriði og ítarleg efnisatriði innan hvers viðhengis er sett fram í II. viðauka. 

3. Lýsingar á breytunum sem nota á í aðildarríkjunum fyrir efnisatriði og ítarleg efnisatriði innan hvers viðhengis, eins og 

skráð er í II. viðauka, skulu vera eins og í III. viðauka. 

2. gr. 

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

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

Gjört í Brussel 29. nóvember 2018. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

 _____  

  

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 306, 30.11.2018, bls. 14. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 83/2021 

frá 5. febrúar 2021 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 200, 7.8. 2018, bls. 1. 
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I. VIÐAUKI 

Lýsing á breytum sem nota á fyrir kjarnaskipulagsgögnin og útvíkkun rammans eins og tilgreint er í III. viðauka við 

reglugerð (ESB) 2018/1091. 

I. ALMENNAR BREYTUR 

Upplýsingar um könnun 

CGNR 001 – Kennimerki búrekstrareiningar 

Sérstakt kennimerki búrekstrareiningarinnar er sérstakt tölulegt kennimerki fyrir sendingu gagnanna. 

Staðsetning búrekstrareiningarinnar 

Búrekstrareiningin er staðsett þar sem aðallandbúnaðarstarfsemi bújarðarinnar fer fram. 

CGNR 002 – Landfræðileg staðsetning 

Reitakóði hagskýrslueininganets 1 km grunngerðar fyrir landupplýsingar í Evrópubandalaginu (INSPIRE) 

til samevrópskrar notkunar (1) þar sem bújörðin er staðsett. Kóði þessi verður einungis notaður í 

sendingarskyni. 

Að því er varðar dreifingu gagna, til viðbótar við hefðbundin eftirlitskerfi fyrir dreifingu töflugagna, 

verður 1 km hnitanet einungis notað ef fleiri en 10 búrekstrareiningar eru í hnitanetinu; sé ekki um slíkt að 

ræða, verða 5 km, 10 km eða stærri hnitanet notuð eftir því sem þörf krefur. 

CGNR 003 – Flokkun hagskýrslusvæða, svæði 3 (NUTS 3) 

Kóði flokkunar hagskýrslusvæða, svæðis 3 (2) (samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 

nr. 1059/2003 (3) þar sem bújörðin er staðsett. 

CGNR 004 – Búrekstrareiningin er með svæði sem eru tilgreind með náttúrulegar takmarkanir samkvæmt 

reglugerð (ESB) nr. 1305/2013. 

Veita á upplýsingar um svæði með náttúrulegar takmarkanir í samræmi við 32. gr. reglugerðar 

Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013(4). 

L — búrekstrareiningin er á öðru svæði en fjalllendi og býr við verulegar náttúrulegar takmarkanir 

M — búrekstrareiningin er í fjalllendi 

O — búrekstrareiningin er á öðru svæði sem orðið hefur fyrir áhrifum af tilteknum takmörkunum 

N — búrekstrareiningin er ekki hluti af svæði sem býr við náttúrulegar takmarkanir 

Réttarstaða búrekstrareiningarinnar 

Réttarstaða búrekstrareiningarinnar er háð stöðu eiganda. 

 Lagaleg og efnahagsleg ábyrgð búrekstrareiningarinnar er í umsjá: 

CGNR 005 – Einstaklings sem er eini eigandi búrekstrareiningar með sjálfstæðan rekstur 

Einn einstaklingur sem er eigandi búrekstrareiningar sem tengist ekki búrekstrareiningum annarra eigenda, 

hvorki með sameiginlegri stjórnun né áþekku fyrirkomulagi. 

Búrekstrareiningar sem uppfylla þessi skilyrði eru nefndar búrekstrareiningar í eigu eins eiganda. 

CGNR 006 – – Ef já, er eigandinn einnig bústjóri? 

CGNR 007 – – – Ef svarið er nei, er bústjóri í fjölskyldu eiganda? 

CGNR 008 – – – – Ef svarið er já, er bústjóri maki eiganda? 
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CGNR 009 – Sameiginlegt eignarhald 

Einstaklingar sem eru einu eigendur búrekstrareiningar sem tengist ekki búrekstrareiningum annarra 

eigenda og sem deila eignarhaldi og stjórnun búrekstrareiningarinnar. 

CGNR 010 – Tveir eða fleiri einstaklingar sem eru samstarfsaðilar þegar eignarhald búrekstrareiningar er 

eignarhaldsfélag 

Samstarfsaðili eða -aðilar í eignarhaldsfélagi sem eiga, leigja eða stjórna sameignlega á annan hátt einni 

búrekstrareiningu eða stjórna í sameiningu eigin búrekstrareiningum eins og um eina búrekstrareiningu 

væri að ræða. Slíkt samstarf verður að vera í samræmi við lög eða samkvæmt skriflegum samningi. 

CGNR 011 – Lögaðili 

Lögaðili sem er ekki einstaklingur en hefur venjuleg réttindi og skyldur einstaklings, s.s. hæfi til að 

lögsækja eða vera lögsóttur (almennt gerhæfi). 

CGNR 012 – – Ef já, er búrekstrareiningin hluti af fyrirtækjasamstæðu? 

Fyrirtækjasamstæða er samband fyrirtækja sem eru bundin saman af lagalegum og/eða fjárhagslegum 

tengslum og eru undir stjórn aðalfyrirtækis. 

„Fyrirtæki“ er smæsta samsetning lögformlegra eininga sem er skipulagseining er framleiðir vörur 

eða veitir þjónustu og nýtur hagræðis af tilteknu sjálfræði við ákvarðanatöku, einkum við ráðstöfun 

fyrirliggjandi fjármagns. Fyrirtæki rekur eina eða fleiri tegund starfsemi á einum stað eða fleiri. 

Fyrirtæki getur verið ein stök lögformleg eining. 

CGNR 013 – Búrekstrareiningin er eining á sameiginlegu landi 

Að því er varðar söfnun og skráningu gagna, búrekstrareining á „sameiginlegu landi“ er eining sem 

samanstendur af hagnýttu landbúnaðarsvæði sem aðrar búrekstrareiningar nota samkvæmt sameiginlegum 

réttindum. 

CGNR 014 – Eigandinn er haghafi stuðnings ESB vegna lands eða dýra á búrekstrareiningunni og fellur því 

undir samþætt stjórnunar- og eftirlitskerfi (IACS). 

Eigandinn er virkur bóndi í skilningi 9. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 (5) 

og umsókn um styrk hefur verið samþykkt. 

CGNR 015 – Eigandinn er ungur bóndi eða nýliði í búskap sem hefur á síðustu þremur árum fengið fjárstuðning 

af þeim sökum samkvæmt sameiginlegu landbúnaðarstefnunni (CAP). 

Fjárstuðningurinn getur vísað til beinna greiðslna skv. 50. og 51. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1307/2013 eða 

stuðnings sem dreifbýlisþróunaráætlanir veita samkvæmt i. lið a-liðar 1. mgr. 19. gr. — aðstoð við 

sprotafyrirtæki ungra bænda í reglugerð (ESB) nr. 1305/2013. 

Bústjóri búrekstrareiningar 

Bústjóri búrekstrareiningar er sá einstaklingur sem ber ábyrgð á hefðbundinni, daglegri fjárhags- og framleiðslustarfsemi 

búrekstrareiningarinnar. 

Bústörf teljast öll verk á búrekstrareiningunni sem leggja af mörkum annaðhvort til: 

i. starfsemi eins og hún er skilgreind í a-lið 2. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2018/1091 

ii. að viðhalda framleiðslutækjum, eða 

iii. starfsemi sem leiðir beinlínis af þessum framleiðsluathöfnum. 

Tíminn 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. 

Árleg vinnueining (AWU) er jafngildi fullrar vinnu, þ.e. heildarfjöldi vinnustunda deilt með meðalfjölda vinnustunda í fullu 

starfi í landinu. 

Fullt starf merkir lágmarksstundafjölda sem krafist er í innlendum reglum um ráðningarsamninga. Sé stundafjöldi á ári ekki 

nefndur í þessum reglum skulu 1800 stundir teljast lágmarksfjöldinn (225 átta stunda vinnudagar). 

CGNR 016 – Fæðingarár 

Fæðingarár bústjóra búrekstrareiningarinnar 
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CGNR 017 – Kynferði 

Kynferði bústjóra búrekstrareiningarinnar: 

M — karl 

F — kona 

CGNR 018 – Bústörf í búrekstrareiningu (önnur en heimilisstörf) 

Hundraðshlutaflokkur árlegra vinnueininga (6) á býli, unnar af hálfu bústjóra búrekstrareiningarinnar. 

CGNR 019 – Árið þegar bústjóri búrekstrareiningar var flokkaður sem slíkur 

Árið þegar bústjóri búrekstrareiningarinnar hóf að gegna því hlutverki 

CGNR 020 – Búfræðimenntun bústjórans 

Hæsta búfræðimenntunarstig sem bústjórinn hefur hlotið: 

PRACT — einungis hagnýt reynsla af landbúnaði, hafi bústjórinn hlotið reynslu í hagnýtu starfi í 

búrekstrareiningu 

BASIC — grundvallarþjálfun í landbúnaði, hafi bústjórinn stundað og lokið námi við landbúnaðarháskóla 

og/eða stofnun sem sérhæfir sig í tilteknum greinum (þ.m.t. garðyrkju, vínrækt, skógrækt, fiskeldi, 

dýralæknisfræði, landbúnaðartækni og tengdum greinum); búfræðinám á námssamningi, sem er lokið, telst 

til undirstöðunáms 

FULL — fullt búfræðinám, hafi bústjórinn stundað nám sem samsvarar a.m.k. 2 ára fullu og samfelldu 

námi að loknu skyldunámi og stundaði það við landbúnaðarskóla eða -háskóla eða aðra æðri 

menntastofnun í búfræði, garðyrkju, vínrækt, skógrækt, fiskeldi, dýralæknisfræði, landbúnaðartækni og 

tengdri grein 

CGNR 021 – Starfsþjálfun sem bústjóri hefur undirgengist á undangengnum 12 mánuðum 

Hafi bústjóri lokið starfsþjálfun, 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. 

Tegund ábúðar á hagnýttu landbúnaðarsvæði (í tengslum við eiganda) 

Tegund ábúðar byggist á aðstæðum á viðmiðunardegi á könnunarári. 

CGNR 022 – Búskapur á eigin landi 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði sem er í rekstri búrekstrareiningarinnar og er í vörslu eigandans 

sem eign eða hann hefur afnotarétt af því til búskapar eða erfðaleigurétt til langs tíma eða samkvæmt 

annarri sambærilegri tegund ábúðar. 

CGNR 023 – Búskapur á leigðu landi 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði í leigu búrekstrareiningarinnar gegn fastri leigu sem samið er um 

fyrir fram (í reiðufé, í fríðu eða á annan hátt) og gerður hefur verið (skriflegur eða munnlegur) 

leigusamningur um. Hagnýtta landbúnaðarsvæðinu er einungis úthlutað 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, sé það leigt út til fleiri en 

einnar búrekstrareiningar á viðmiðunarárinu. 
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CGNR 024 – Samvinnubúskapur eða annars konar ábúð 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði sem er: 

a) Deilt, þýðir land 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) samkvæmt annars konar ábúð sem er ekki tilgreind í fyrri liðum. 

CGNR 025 – Sameiginlegt land 

Hektarar hagnýtts landbúnaðarsvæðis, sem er í notkun á búinu en sem tilheyrir því ekki beint, þ.e. þar sem 

sameignarréttindi gilda. 

CGNR 026 – Lífrænn búskapur 

Framleiðsla búrekstrareiningarinnar fellur undir ræktunaraðferð samkvæmt tilteknum stöðlum og reglum 

sem eru tilgreindar í i) reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007(7), eða reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 

(ESB) 2018/848 (8) eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og ii) samsvarandi innlendum framkvæmdar-

reglum um lífræna framleiðslu. 

CGNR 027 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni í heild sinni þar sem lífrænum framleiðsluaðferðum er beitt 

og þær vottaðar í samræmi við innlendar reglur eða reglur Evrópusambandsins 

Hektarar hagnýtts landbúnaðarsvæðis búrekstrareiningarinnar þar sem framleiðsluaðferðir sem notaðar eru 

uppfylla allar grundvallarreglur um lífræna framleiðslu á býli, sem eru settar fram í i) reglugerð (EB) 

nr. 834/2007 eða reglugerð (ESB) 2018/848 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf og ii) í samsvarandi 

innlendum framkvæmdarreglum um vottun á lífrænni framleiðslu. 

CGNR 028 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði á bújörðinni í heild sinni þar sem verið er að hverfa til lífrænna 

landbúnaðarframleiðsluaðferða sem votta skal samkvæmt innlendum reglum eða reglum 

Evrópusambandsins 

Hektarar hagnýtts landbúnaðarsvæðis búrekstrareiningarinnar þar sem lífrænum framleiðsluaðferðum er 

beitt við yfirfærslu frá ólífrænni til lífrænnar framleiðslu á ákveðnu tímabili („yfirfærslutímabili“), eins og 

sett er fram í i) reglugerð (EB) nr. 834/2007 og reglugerð (ESB) 2018/848 eða, eftir atvikum, í nýjustu 

löggjöf, og ii) í samsvarandi innlendum framkvæmdarreglum um vottun á lífrænni framleiðslu. 

CGNR 029 – Þátttaka í öðrum umhverfisvottuðum áætlunum 

Búrekstrareiningin tekur þátt í landsbundnum eða svæðisbundnum umhverfisvottunaráætlunum eins og 

þeim sem um getur í 2. mgr. og b-lið 3. mgr. 43. gr. eða í IX. viðauka við reglugerð (ESB) nr. 1307/2013 

um að koma á fót reglum fyrir beingreiðslur til bænda samkvæmt stuðningskerfum innan ramma 

sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar (núverandi vottunarkerfi jafngilda grænum greiðslum sameiginlegu 

landbúnaðarstefnunnar) og umsókn um styrk hefur verið samþykkt. 

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1089/2010 frá 23. nóvember 2010 um framkvæmd tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 

2007/2/EB að því er varðar rekstrarsamhæfi landgagnasafna og -þjónustu. (Stjtíð. ESB L 323, 8.12. 2010, bls. 11). 

(2) Flokkun hagskýrslusvæða (NUTS): Flokkun hagskýrslusvæða. 

(3) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða 

(NUTS), (Stjtíð. ESB L 154, 21.6. 2003, bls. 1). 

(4) 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). 

(5) 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). 

(6) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(7) 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). 

(8) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/848 frá 30. maí 2018 um lífræna framleiðslu og merkingu lífrænna vara og um 

niðurfellingu á reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 (Stjtíð. ESB L 150, 14.6.2018, bls. 1). 
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II. LANDSBREYTUR 

Heildarsvæði búrekstrareiningar er hagnýtt landbúnaðarsvæði (akurland, fastagraslendi, land undir fjölærar nytjaplöntur og 

matjurtagarðar) og annað landbúnaðarland (land sem er ekki hagnýtt, skóglendi og annað land sem er ótalið annars staðar). 

Svæðið sem hver þáttur nær til kallast meginsvæðið og vísar til eiginlegs svæðis eins eða fleiri skika, óháð því hvort um var að 

ræða eina ræktun eða fleiri ræktanir á einu ræktunarári. Sé um að ræða árlega ræktun samsvarar meginsvæðið til svæðis sem 

sáð er í; sé um að ræða land undir fjölærar nytjaplöntur er meginsvæðið heildarsvæði sem hefur verið plantað í; sé um að ræða 

skiptiræktun samsvarar hún svæði þar sem meginræktunin á skikanum fer fram á því ári; sé um samhliða ræktun að ræða 

samsvarar hún svæðinu þar sem ræktunin fer fram samhliða. Á þennan hátt er hvert svæði aðeins skráð einu sinni. 

Meginræktunin er sú sem hefur mest efnahagslegt gildi. Þegar ekki er hægt að ákvarða hver meginræktunin er á grundvelli 

framleiðsluverðmætis mun meginræktunin vera sú sem er ræktuð lengst á svæðinu. 

Hagnýtta landbúnaðarsvæðið er það heildarsvæði á búrekstrareiningunni sem er notað sem akurland, fastagraslendi, fyrir 

fjölærar nytjaplöntur og matjurtagarða, óháð tegund ábúðar. 

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. Við skiptiræktun er ræktuninni jafnan breytt árlega en hægt 

er að hafa skiptiræktun með ræktun til margra ára. 

Greina skal sérstaklega frá opnu ræktunarlandi og svæði undir gleri. 

CLND 001 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði (UAA) 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði: 

CLND 002 – – Akurland 

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

CLND 003 – – – Kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn) 

Hektarar kornjurta sem eru skornar sem þroskað korn, óháð notkun. 

CLND 004 – – – – Hveiti og spelt 

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

monococcum L. 

CLND 005 – – – – Harðhveiti 

Hektarar Triticum durum Desf. 

CLND 006 – – – – Rúgur og vetrarkornblöndur (blandað korn hveitis og rúgs) 

Hektarar af rúgi (Secale cereale L.) sem sáð var á einhverjum tímapunkti, blöndur af rúgi 

og öðrum kornblöndum og aðrar blöndur af korni sem sáð var fyrir eða um vetur (blandað 

korn hveitis og rúgs). 

CLND 007 – – – – Bygg 

Hektarar byggs (Hordeum vulgare L.). 

CLND 008 – – – – Hafrar og vorkornblöndur (kornblanda, önnur en blandað korn hveitis og rúgs) 

Hektarar hafra (Avena sativa L.) og annarra kornvara sem sáð er fyrir að vori og vaxa sem 

blöndur og eru uppskornar sem þroskað korn, þ.m.t. sáðkorn. 

CLND 009 – – – – Maískorn og maískólfablanda 

Hektarar maíss (Zea mays L.), ræktaður vegna kornsins, sem sáðkorn eða maískólfablanda. 

CLND 010 – – – – Rúghveiti 

Hektarar af rúghveiti (x Triticosecale Wittmack). 
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CLND 011 – – – – Dúrra 

Hektarar af dúrru (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench x Sorghum sudanense (Piper) 

Stapf). 

CLND 012 – – – – Aðrar kornvörur, ót.a. (bókhveiti, hirsi, kanarífræ, o.s.frv.) 

Hektarar af kornvörum sem eru uppskornar sem þroskað korn og eru hvergi skráðar annars 

staðar í fyrri þáttum, s.s. hirsi (Panicum miliaceum L.), bókhveiti (Fagopyrum 

esculentum Mill.), kanarífræ (Phalaris canariensis L.) og aðrar kornvörur sem eru ótaldar 

annars staðar (ót.a.). 

CLND 013 – – – – Hrísgrjón 

Hektarar af hrísgrjónum (Oryza sativa L.). 

CLND 014 – – – Þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. fræ og blöndur úr korni og 

belgjurtum) 

Hektarar af þurrkuðum belgjurtum og prótínjurtum sem eru skornar sem þroskað korn, óháð 

notkun. 

CLND 015 – – – – Fóðurertur, baunir og sætar úlfabaunir 

Hektarar af öllum tegundum fóðurerta (Pisum sativum L. convar. sativum eða Pisum 

sativum L. convar. arvense L. or convar. speciosum) uppskornar þroskaðar, auk hektara af 

öllum tegundum breiðbauna og garðbauna (Vicia faba L. (partim)) skornar þroskaðar, auk 

hektara af öllum sætum úlfabaunum (Lupinus sp.) skornar sem þroskað korn, þ.m.t. útsæði, 

óháð notkun þeirra. 

CLND 016 – – – Rótarávaxtaplöntur 

Hektarar af nytjaplöntum sem eru ræktaðar vegna róta þeirra, hnýða eða ummyndaðra stöngla. 

Undan er skilið rótar-, hnýðis- eða laukgrænmeti, s.s. gulrætur, rauðrófur eða gulrófur. 

CLND 017 – – – – Kartöflur (þ.m.t. útsæðiskartöflur) 

Hektarar af kartöflum (Solanum tuberosum L.). 

CLND 018 – – – – Sykurrófur (þó ekki fræ) 

Hektarar af sykurrófum (Beta vulgaris L.) sem eru ætlaðar fyrir sykuriðnaðinn og til 

framleiðslu alkóhóls. 

CLND 019 – – – – Aðrar rótarávaxtaplöntur, ót. a. 

Hektarar af fóðursykurrófum (Beta vulgaris L.) og jurtir af Brassicae-ættinni sem eru 

einkum uppskornar sem dýrafóður, hvort sem er um að ræða rót eða stöngla, og aðrar 

plöntur sem eru einkum ræktaðar vegna rótanna sem eru ætlaðar í fóður, ót. a. 

CLND 020 – – – Iðnaðarplöntur 

Hektarar iðnaðarplantna sem eru að öllu jöfnu ekki seldar beint til neyslu þar sem þær þurfa að 

fara í vinnslu áður en til neyslu kemur. 

CLND 021 – – – – Olíufræ 

Hektarar af repju (Brassica napus L.) og nepju (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), 

sólblómafræ (Helianthus annus L.), soja (Glycine max (L.) Merril), hörfræ (Linum 

usitatissimum L.), mustarðskorn (Sinapis alba L.), valmúi (Papaver somniferum L.), safflúr 

(Carthamus tinctorius L.), sesamfræ (Sesamum indicum L.), tígrishneta (Cyperus 

esculentus L.), jarðhnetur (Arachis hypogea L.), olíugrasker (Cucurbita pepo var. styriaca) 

og hampur (Cannabis sativa L.) sem er ræktaður til olíuframleiðslu, uppskorinn sem 

þroskað korn, að undanskildu baðmullarfræi (Gossypium spp.). 

CLND 022 – – – – – Repjufræ og nepjufræ 

Hektarar af repju (Brassica napus L.) og nepju (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), 

ræktað til framleiðslu á olíu og uppskorið sem þroskað korn. 
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CLND 023 – – – – – Sólblómafræ 

Hektarar af sólblómum (Helianthus annuus L), uppskorin sem þroskað korn. 

CLND 024 – – – – – Soja 

Hektarar af soja (Glycine max L. Merril), uppskorið sem þroskað korn, bæði fyrir olíu- 

og prótínnotkun. 

CLND 025 – – – – – Hörfræ (olíuhör) 

Hektarar af línyrkjum (Linum usitatissimum L.) sem er einkum ræktuð til að framleiða 

olíu og uppskorin sem þroskað korn. 

CLND 026 – – – – – Aðrar olíufræsjurtir, ót.a. 

Hektarar af öðrum nytjaplöntum sem eru einkum ræktaðar vegna olíuinnihalds þeirra 

og uppskornar sem þroskað korn, og ót.a. (nema baðmullarfræ). 

CLND 027 – – – – Trefjaplöntur 

Hektarar af spunalíni (Linum usitatissimum L), hampur (Cannabis sativa L.), baðmull 

(Gossypium spp.), júta (Corchorus capsularis L.), manilahampur (Musa textilis Née), kenaf 

(Hibiscus cannabinus L.) og sísal (Agave sisalana Perrine). 

CLND 028 – – – – – Spunalín 

Hektarar af yrki spunalíns (Linum usitatissimum L.), sem er einkum ræktað til að 

framleiða trefjar. 

CLND 029 – – – – – Hampur 

Hektarar af hampi (Cannabis sativa L.), ræktað til framleiðslu á hálmi. 

CLND 030 – – – – – Baðmull 

Hektarar baðmullar (Gossypium spp.), uppskorin vegna trefja- og/eða til notkunar sem 

olíufræ. 

CLND 031 – – – – – Aðrar trefjaplöntur, ót. a. 

Hektarar af öðrum plöntum sem eru einkum ræktaðar vegna trefjainnihalds, sem eru ót. 

a., eins og júta (Corchorus capsularis L.), manilahampur (Musa textilis Née), sísal 

(Agave sisalana Perrine) og kenaf (Hibiscus cannabinus L.). 

CLND 032 – – – – Tóbak 

Hektarar af tóbaki (Nicotiana tabacum L.), ræktað vegna laufa. 

CLND 033 – – – – Humlar 

Hektarar humla (Humulus lupulus L.), ræktað vegna frjóköngla. 

CLND 034 – – – – Ilmjurtir, lækningajurtir og matjurtir 

Hektarar af ilmjurtum, lækningajurtum og matjurtum, ræktaðar til lyfjagerðar, 

ilmvatnsframleiðslu og manneldis. 

CLND 035 – – – – Orkuplöntur ót. a. 

Hektarar af orkuplöntum sem eru eingöngu notaðar til framleiðslu á endurnýjanlegri orku, 

ót. a., og ræktaðar á akurlandi. 

CLND 036 – – – – Aðrar iðnaðarplöntur, ót. a. 

Hektarar af öðrum iðnaðarplöntum, ót. a. 

CLND 037 – – – Plöntur sem eru skornar á akurlandi áður en þær verða fullþroska 

Hektarar alls akurslands þar sem plöntur eru skornar „áður en þær verða fullþroska“ og einungis 

ætlaðar til dýrafóðurs, votfóðurs eða framleiðslu á endurnýjanlegri orku, þ.e. korntegundum, 

grösum, belgjurtum eða iðnaðarplöntum á öðru akurlandi sem eru skornar og/eða notaðar „áður 

en þær verða fullþroska“. 
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CLND 038 – – – – Skammæ grös og beitarjurtir 

Hektarar grasplantna fyrir beit, hey eða vothey sem eru taldar með sem hluti af venjulegri 

skiptirækt í a.m.k. eitt ár og jafnan skemur en í fimm ár og sáð er til ásamt grasi eða 

grasblöndum. 

CLND 039 – – – – Belgjurtir sem eru uppskornar áður en þær verða fullþroska 

Hektarar af belgjurtum sem eru ræktaðar og uppskornar í heilu lagi áður en þær verða 

fullþroska, einkum til notkunar sem fóður eða orka. 

Meðtaldar eru blöndur að stærstum hluta úr belgfóðurjurtum (yfirleitt > 80%) og 

grasplöntum, uppskornar áður en þær verða fullþroskaðar eða sem þurrhey. 

CLND 040 – – – – Grænfóðurmaís 

Hektarar af öllum tegundum maíss (Zea mays L.) sem er einkum ræktaður sem vothey 

(heilir stönglar, plöntuhlutar eða heilar plöntur) og ekki uppskorinn í korn. 

CLND 041 – – – – Aðrar kornjurtir sem eru uppskornar áður en þær verða fullþroska (þó ekki 

grænfóðurmaís) 

Hektarar af öllum kornjurtum (þó ekki maís) sem eru ræktaðar og uppskornar áður þær 

verða fullþroska þar sem öll jurtin er notuð til fóðurs eða til framleiðslu á endurnýjanlegrar 

orku (framleiðsla lífmassa). 

CLND 042 – – – – Aðrar plöntur sem eru uppskornar á akurlandi áður en þær verða fullþroska, ót.a. 

Hektarar af annarri árlegri ræktun eða ræktun til margra ára (skemur en 5 ára) sem er ætluð 

til dýrafóðurs eða ræktuð til að vera uppskorin áður en fullum þroska er náð. Einnig 

eftirstöðvar ræktunar sem er ót. a. þegar meginuppskeran var eyðilögð en leifarnar má enn 

nýta (sem fóður eða endurnýjanlega orku). 

CLND 043 – – – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber 

Hektarar af káli, blað- og stilkgrænmeti, grænmeti sem ræktað er til ávaxta, rótar-, hnýðis- eða 

laukgrænmetis, ferskra belgjurta, annars grænmetis sem uppskorið er ferskt (ekki þroskað) og 

jarðarber sem ræktuð voru á akurlendi utandyra í skiptirækt við aðrar nytjaplöntur í landbúnaði 

eða garðyrkju. 

CLND 044 – – – – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber sem vaxa í skiptirækt með 

nytjaplöntum í garðyrkju (garðyrkja í atvinnuskyni) 

Hektarar af fersku grænmeti, melónum og jarðarberjum í skiptirækt á akurlandi með öðrum 

nytjaplöntum í garðyrkju. 

CLND 045 – – – – Ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber sem vaxa í skiptirækt með öðrum 

jurtum en nytjaplöntum í garðyrkju (opið ræktunarland) 

Hektarar af fersku grænmeti, melónum og jarðarberjum í skiptirækt á akurlandi með öðrum 

nytjaplöntum í landbúnaði. 

CLND 046 – – – Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum) 

Hektarar allra blóma og skrautjurta sem ætlað er að selja sem afskorin blóm (t.d. rósir, nellikur, 

brönugrös, prestafíflar, afskorin laufblöð og aðrar afskornar vörur), pottablóm, í beðum og 

svalablóm og jurtir (t.d. alparósir, stofulyngrósir, prestafíflar, skáblað, blágresi, lísur, önnur 

pottablóm, jurtir í beðum og svalajurtir) og sem laukar eða jarðstönglablóm og aðrar skrautjurtir 

(túlípanar, goðaliljur, brönugrös, hátíðarliljur og aðrar). 

CLND 047 – – – Fræ og ungplöntur 

Hektarar útsæðis rótargrænmetis (nema kartaflna og annarra jurta þar sem ræturnar eru einnig 

notaðar til útsæðis), fóðurplöntur, grös, iðnaðarplöntur (nema olíufræ) og fræ og ungplöntur 

grænmetis og jurta. 

CLND 048 – – – Aðrar akurplöntur á akurlandi, ót. a. 

Hektarar af akurplöntum, ót. a. 



25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/819 

 

CLND 049 – – – Hvíldarland 

Hektarar alls akurlands, annaðhvort til skiptiræktunar eða þess sem er viðhaldið í góðu 

landbúnaðar- og umhverfisástandi (GAEC(1)), hvort sem það er ræktað eða ekki en verður ekki 

skorið upp á ræktunarári. Grundvallareinkenni hvíldarlands er að það er hvílt svo að það nái sér, 

að jafnaði í heilt ræktunarár. Hvíldarland getur verið: 

i. autt land án uppskeru, eða 

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

iii. land sem einungis er sáð í til að framleiða grænáburð (grænt hvíldarland). 

CLND 050 – – Fastagraslendi 

Hektarar af landi sem er nýtt til fastrar ræktunar (í nokkur ár samfleytt, jafnan fimm ár eða lengur) 

jurtkenndra fóðurjurta, fóðurs eða jurta til orkuframleiðslu, með ræktun (sáningu) eða náttúrlega 

(sjálfsáningu) og er ekki notað í skiptirækt á búrekstrareiningunni. 

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

CLND 051 – – – Beitiland og engi, þó ekki rýrt beitiland 

Fastabithagar þar sem jarðvegur er góður eða meðalgóður en má yfirleitt nota til þéttbærrar beitar. 

CLND 052 – – – Rýrt beitiland 

Hektarar fastagraslendis með lítinn afrakstur, yfirleitt þar sem jarðvegur er rýr, t.d. á hæðóttu 

landi og landi hátt yfir sjó 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, þar sem þau þola ekki þétta beit dýra. 

CLND 053 – – – Fastagraslendi sem ekki er lengur notað í framleiðsluskyni og fellur undir reglur um 

greiðslur styrkja 

Hektarar fastagraslendis eða engja sem ekki eru lengur notuð til framleiðslu og, í samræmi við 

reglugerð (ESB) nr. 1307/2013 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, sem er viðhaldið í ástandi 

sem gerir það hagkvæmt til beitar eða ræktunar án undirbúningsaðgerða umfram nauðsynlegar 

aðferðir og tækjabúnað í landbúnaði og uppfylla skilyrði um fjárstuðning. 

CLND 054 – – Land undir fjölærar nytjaplöntur (þ.m.t. ungar og niðurlagðar plantekrur um stundarsakir, að 

undanskildum svæðum þar sem aðeins er framleitt til eigin neyslu) 

Hektarar allra ávaxtatrjáa, allra sítrusávaxtartrjáa, allra hnetutrjáa, allar berjaplantekrur, allar vínekrur, 

öll ólífutré og allar fjölærar nytjaplöntur sem eru notaðar til manneldis (t.d. te, kaffi og 

jóhannesarbrauð) og til annarra nota (t.d. gróðrarstöðvar, jólatré eða jurtir til að flétta eða vefa úr, eins 

og spanskreyr og bambus). 

CLND 055 – – – Ávextir, ber og hnetur (þó ekki sítrusávextir, þrúgur og jarðarber) 

Hektarar aldingarða með kjarnaávexti, steinaldin, ber, hnetur og ávexti frá svæðum með 

hitabeltisloftslag og heittempruðum beltum. 

CLND 056 – – – – Kjarnaávextir 

Hektarar aldingarða með kjarnaávexti eins og epli (Malus spp.), perur (Pyrus spp.), kveðar 

(Cydonia oblonga Mill.) eða trjámispilsaldin (Mespilus germanic, L.). 

CLND 057 – – – – Steinaldin 

Hektarar aldingarða af steinaldinum eins og ferskjum og nektarínum (Prunus persica (L.) 

Batch), apríkósum (Prunus armeniaca L. og öðrum), sætum og súrum kirsuberjum (Prunus 

avium L., P. cerasus), plómum (Prunus domestica L. og öðrum) og öðrum steinaldinum 

sem eru ót. a. eins og þyrniplómur (Prunus spinosa L.) eða dúnepli/japansplómur 

(Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.). 
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CLND 058 – – – – Ávextir frá heittempruðum beltum og svæðum með hitabeltisloftslag 

Hektarar allra ávaxta frá svæðum með hitabeltisloftslag og heittempruðum beltum eins og 

kíví (Actinidia chinensis Planch.), lárperur (Persea americana Mill.) eða bananar (Musa 

spp.). 

CLND 059 – – – – Ber (þó ekki jarðarber) 

Hektarar allra ræktaðra berja eins og sólberja (Ribes nigrum L.), rifsberja (Ribes rubrum 

L.), hindberja (Rubus idaeus L.) eða bláberja (Vaccinium corymbosum L.). 

CLND 060 – – – – Hnetur 

Hektarar allra hnetutrjáa: valhnetur, heslihnetur, möndlur, kastaníuhnetur og aðrar hnetur. 

CLND 061 – – – Sítrusávextir 

Hektarar sítrusávaxta (Citrus spp.): appelsínur, litlir sítrusávextir, sítrónur, súraldin, pómelónur 

og aðrir sítrusávextir. 

CLND 062 – – – Þrúgur 

Hektarar vínviðar (Vitis vinifera L.) 

CLND 063 – – – – Þrúgur fyrir víngerð 

Hektarar vínviðar þrúguyrkis sem er jafnan ræktað til að framleiða safa, must og/eða vín. 

CLND 064 – – – – – Þrúgur fyrir víngerð með verndaða upprunatáknun (VUT) 

Hektarar vínþrúguyrkja sem eru jafnan ræktuð til að framleiða vín með verndaða 

upprunatáknun sem uppfyllir kröfur i) í reglugerð ráðsins (EB) nr. 491/2009 (2) eða, 

eftir atvikum, nýjustu löggjafar og ii) í samsvarandi landsreglum. 

CLND 065 – – – – – Þrúgur fyrir víngerð með verndaða, landfræðilega merkingu (VLM): 

Hektarar vínþrúguyrkja sem eru jafnan ræktuð til að framleiða vín með verndaða 

landfræðilega merkingu sem uppfyllir kröfur i) í reglugerð (EB) nr. 491/2009 eða, eftir 

atvikum, nýjustu löggjafar og ii) í samsvarandi landsreglum. 

CLND 066 – – – – – Þrúgur fyrir önnur vín, ót. a. (án VUT/VLM) 

Hektarar vínviðar þrúguyrkja sem eru jafnan ræktuð til að framleiða annað vín en það 

sem er með verndaða upprunatáknun (VUT) eða verndaða landfræðilega merkingu 

(VLM). 

CLND 067 – – – – Þrúgur til átu 

Hektarar vínviðar þrúguyrkja sem eru jafnan til að framleiða ferskar þrúgur. 

CLND 068 – – – – Þrúgur til framleiðslu rúsína 

Hektarar vínviðar þrúguyrkja sem eru jafnan til að framleiða rúsínur. 

CLND 069 – – – Ólífur 

Hektarar ólífutrjáa (Olea europea L.) sem eru ræktuð til að framleiða ólífur. 

CLND 070 – – – Gróðrarstöðvar 

Hektarar svæðis þar sem ungar, viðarkenndar plöntur eru ræktaðar undir berum himni til 

umplöntunar síðar. 
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CLND 071 – – – Aðrar fjölærar nytjaplöntur, þ.m.t. aðrar fjölærar nytjaplöntur til manneldis 

Hektarar fjölærra nytjaplanta til manneldis sem eru ót. a. og tré sem eru gróðursett sem jólatré á 

hagnýttu landbúnaðarsvæði. 

CLND 072 – – – – Jólatré 

Hektarar trjáa sem eru gróðursett í atvinnuskyni, utan skóglendis, á hagnýtta 

landbúnaðarsvæðinu. Undanskilin eru skógræktarsvæði jólatrjáa sem er ekki lengur 

viðhaldið og tilheyra skóglendi. 

CLND 073 – – Matjurtagarðar 

Hektarar lands þar sem jafnan er ræktað grænmeti, rótarávaxtaplöntur og fjölærar nytjaplöntur, meðal 

annars, og ætlað er til heimilisnota eiganda búrekstrareiningarinnar og heimilis hans og er að öllu 

jöfnu aðskilið frá öðru landi búrekstrareiningarinnar og auðþekkjanlegt sem matjurtagarðar. 

CLND 074 – Annað landbúnaðarland 

Hektarar af landbúnaðarlandi sem er ekki hagnýtt (landbúnaðarland sem ekki er lengur nytjað af 

efnahagslegum, félagslegum eða öðrum ástæðum og ekki notað til skiptiræktunar), skóglendi og annað 

land með byggingum, bæjarhlað, vegir, tjarnir, grjótnám, gróðursnautt land, land með grýttum jarðvegi, 

o.s.frv. 

CLND 075 – – Landbúnaðarland sem ekki er hagnýtt 

Hektarar lands sem áður var nýtt í landbúnaði en var á viðmiðunarárinu ekki lengur ræktað 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 jafnan eru fyrir 

hendi á búinu. 

CLND 076 – – Skóglendi 

Hektarar lands sem er þakið 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.). 

CLND 077 – – – Stuttur skiptiræktunartími 

Hektarar af skóglendi fyrir ræktun viðarplantna þar sem skiptiræktunartímabilið er 20 ár eða 

skemur. 

Skiptiræktunartímabilið er tíminn frá fyrstu sáningu/plöntun trjánna fram að uppskeru 

endanlegrar afurðar þar sem eðlilegar stjórnunaraðgerðir, s.s. grisjun, eru ekki meðtaldar. 

CLND 078 – – Annað land (með byggingum, bæjarhlöðum, vegum, tjörnum og öðrum landsvæðum án 

framleiðslu) 

Hektarar af landbúnaðarlandi sem er ekki hluti af heildarsvæði sem tilheyrir búrekstrareiningu en 

fellur hvorki undir hagnýtt landbúnaðarsvæði, landbúnaðarsvæði sem ekki er hagnýtt eða skóglendi, 

eins og land með byggingum (þó ekki sé það notað til ætisvepparæktunar), bæjarhlöðum, vegum, 

tjörnum, grjótnámum, gróðursnautt land eða land með grýttum jarðvegi. 

  Sérstök búsvæði 

CLND 079 – – Ræktaðir ætisveppir 

Hektarar af ræktuðum ætisveppum sem vaxa í byggingum sem hafa verið sérstaklega reistar eða 

lagaðar að þeim tilgangi, og einnig í neðanjarðarrýmum, hellum og kjöllurum. 
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CLND 080 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði undir gleri eða háu aðgengilegu skýli 

Hektarar af nytjaplöntum sem vaxa allan eða stærsta hluta líftíma síns í gróðurhúsum eða undir háu föstu 

eða færanlegu skýli (úr gleri eða stífu eða sveigjanlegu plasti). Svæði þessi mega ekki teljast með í 

breytunum sem eru nefndar að ofan. 

CLND 081 – – Grænmeti, þ.m.t. melónur og jarðarber, undir gleri eða háu aðgengilegu skýli 

Hektarar af káli, blað- og stilkgrænmeti, grænmeti sem ræktað er til ávaxta, rótar-, hnýðis- eða 

laukgrænmetis, ferskra belgjurta, annars grænmetis sem er uppskorið ferskt (ekki þroskað) og 

jarðarber sem ræktuð voru undir gleri eða háu aðgengilegu skýli. 

CLND 082 – – Blóm og skrautjurtir (þó ekki í gróðrarstöðvum), undir gleri eða háu aðgengilegu skýli 

Hektarar allra blóma og skrautjurta sem ætlað er að selja sem afskorin blóm (t.d. rósir, nellikur, 

brönugrös, prestafíflar, afskorin laufblöð og aðrar afskornar vörur), pottablóm, í beðum og svalablóm 

og jurtir (t.d. alparósir, stofulyngrósir, prestafíflar, skáblað, blágresi, lísur eða önnur pottablóm, jurtir í 

beðum og svalajurtir) og sem laukar eða jarðstönglablóm og aðrar skrautjurtir (túlípanar, goðaliljur, 

brönugrös, hátíðarliljur og aðrar) undir gleri eða háu aðgengilegu skýli. 

CLND 083 – – Önnur ræktun á akurlandi undir gleri eða háu aðgengilegu skýli 

Hektarar af öðrum nytjaplöntum á akurlandi sem eru ót. a. og vaxa undir gleri eða háu aðgengilegu 

skýli. 

CLND 084 – – Varanleg ræktun undir gleri eða háu aðgengilegu skýli 

Hektarar af varanlegri ræktun sem vex undir gleri eða háu aðgengilegu skýli. 

CLND 085 – – Annað hagnýtt landbúnaðarsvæði undir gleri eða háu aðgengilegu skýli, ót. a. 

Hektarar af hagnýtu landbúnaðarsvæði sem er ót. a. og vaxa undir gleri eða háu aðgengilegu skýli. 

Lífrænn búskapur 

Búrekstrareiningin sem á land þar sem lífrænar framleiðsluaðferðir í búskap eru notaðar samkvæmt tilteknum stöðlum og 

reglum sem eru skilgreindar í i) reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og í ii) samsvarandi 

innlendum framkvæmdarreglum um lífræna framleiðslu, þ.m.t. á aðlögunartímanum. 

Nytjaplöntur eru skilgreindar í II. kjarnaþætti. LANDSBREYTUR 

CLND 086 – Lífrænn búskapur á hagnýttu landbúnaðarsvæði 

CLND 087 – – Lífrænn búskapur á akurlandi 

CLND 088 – – – Lífrænt ræktaðar kornjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. sáðkorn) 

CLND 089 – – – – Lífrænn búskapur með almennt hveiti og spelt. 

CLND 090 – – – – Lífrænn búskapur með harðhveiti 

CLND 091 – – – Lífrænn búskapur með þurrkaðar belgjurtir og prótínjurtir til kornframleiðslu (þ.m.t. fræ 

og blöndur úr korni og belgjurtum) 

CLND 092 – – – Lífrænn búskapur með rótarávaxtaplöntur 

CLND 093 – – – – Lífrænn búskapur með kartöflur (þ.m.t. útsæðiskartöflur) 

CLND 094 – – – – Lífrænn búskapur með sykurrófur (þó ekki útsæði) 



25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/823 

 

CLND 095 – – – Lífrænn búskapur með iðnaðarplöntur 

CLND 096 – – – – Lífrænn búskapur með olíufræ 

CLND 097 – – – – – Lífrænn búskapur með sojabaunir 

CLND 098 – – – Lífrænn búskapur með plöntur sem eru skornar á akurlandi áður en þær verða fullþroska 

CLND 099 – – – – Lífrænn búskapur með skammær grös og beitarjurtir 

CLND 100 – – – – Lífrænn búskapur á belgjurtum sem eru skornar áður en þær verða fullþroska 

CLND 101 – – – Lífrænn búskapur með ferskt grænmeti (þ.m.t. melónur) og jarðarber 

CLND 102 – – – Lífrænn búskapur með fræi og ungplöntum 

CLND 103 – – Lífrænn búskapur með fastagraslendi 

CLND 104 – – – Lífrænn bústaður með beitiland og engi, þó ekki rýrt beitiland 

CLND 105 – – – Lífrænn búskapur með rýrt beitiland 

CLND 106 – – Lífrænn búskapur með land undir fjölærar nytjaplöntur (þ.m.t. ungar og niðurlagðar 

plantekrur um stundarsakir, að undanskildum svæðum þar sem aðeins er framleitt til eigin 

neyslu) 

CLND 107 – – – Lífrænn búskapur með ávexti, ber og hnetur (þó ekki sítrusávexti, þrúgur og jarðarber) 

CLND 108 – – – Lífrænn búskapur með sítrusávexti 

CLND 109 – – – Lífrænn búskapur með þrúgur fyrir víngerð 

CLND 110 – – – Lífrænn búskapur með ólífur 

CLND 111 – – Lífrænn búskapur með grænmeti, þ.m.t. melónur og jarðarber, undir gleri eða háu aðgengilegu 

skýli 

Áveita á ræktuðu landi utanhúss 

CLND 112 – Heildaráveitusvæði 

Hektarar heildarhámarks hagnýtts landbúnaðarsvæðis sem hægt væri að vökva á viðmiðunarárinu með 

þeim búnaði og vatnsmagni sem jafnan er fyrir hendi á búrekstrareiningunni. 

(1) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1306/2013 frá 17. desember 2013 um fjármögnun, stjórnun og eftirlit með sameiginlegu 

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). 

(2) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 491/2009 frá 25. maí 2009 um breytingar á reglugerð (EB) nr. 1234/2007 um sameiginlegt markaðskerfi í 

landbúnaði og sértæk ákvæði varðandi tilteknar landbúnaðarvörur (reglugerðin um eitt sameiginlegt markaðskerfi) (Stjtíð. ESB L 154, 

17.6.2009, bls. 1). 

 

III. BREYTUR BÚFÉNAÐAR 

Dýrin þurfa ekki að vera í eigu eigandans. Dýr þessi 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.). 

  Nautgripir 

Varðar nautgripi (Bos taurus L.) og vatnabuffal (Bubalus bubalis L.), þ.m.t. blendinga eins og nautundar 

(e. Beefalo). 

CLVS 001 – – Nautgripir yngri en ársgamlir 

Hausar nautgripa, á törfum og kvígum, yngri en ársgömlum. 
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CLVS 002 – – Nautgripir eldri en eins árs og yngri en tveggja ára gamlir. 

Hausar nautgripa eldri en eins árs og yngri en tveggja ára gamlir. 

CLVS 003 – – – Nautgripir, tarfar, eins árs en yngri en tveggja ára. 

Hausar nautgripa, tarfa, eldri en eins árs en yngri en tveggja ára. 

CLVS 004 – – – Kvígur, eldri en eins árs en yngri en tveggja ára 

Hausar nautgripa, kvíga, eldri en eins árs en yngri en tveggja ára gamalla. 

   Nautgripir, tveggja ára og eldri 

CLVS 005 – – – Nautgripir, tarfar, tveggja ára og eldri 

Hausar nautgripa, tarfa, tveggja ára gamalla og eldri 

CLVS 006 – – – Kvígur, tveggja ára og eldri 

Hausar nautgripa, kvíga, tveggja ára gamalla og eldri 

CLVS 007 – – – – Kvígur, tveggja ára og eldri 

Hausar nautgripa, kvíga sem hafa enn ekki borið, tveggja ára og eldri. 

CLVS 008 – – – – Kýr 

Hausar nautgripa, kvígur sem hafa þegar borið, tveggja ára og eldri. 

CLVS 009 – – – – – Mjólkurkýr 

Hausar nautgripa, borinna kvíga (þ.m.t. þeirra sem eru yngri en tveggja ára) og 

sem eru vegna kyns síns eða tiltekinna eiginleika einungis eða að mestu leyti 

haldnar til mjólkurframleiðslu til manneldis eða vegna vinnslu mjólkurafurða. 

CLVS 010 – – – – – Kýr aðrar en mjólkurkýr 

Hausar nautgripa, borinna kvíga (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. 

CLVS 011 – – – – – Buffalakýr 

Hausar buffalakúa (kvendýra af tegundinni Bubalus bubalis, L.) sem hafa þegar 

borið (þ.m.t. þær sem eru yngri en tveggja ára). 

CLVS 012 – Sauðfé (á öllum aldri) 

Hausar húsdýra af tegundinni Ovis aries L. 

CLVS 013 – – Ær til undaneldis 

Hausar lembdra áa og gimbra sem hleypt er til hrúts, óháð mjólkur- eða kjötframleiðslu. 

CLVS 014 – – Annað sauðfé 

Hausar alls annars sauðfjár en áa til undaneldis. 

CLVS 015 – Geitur (á öllum aldri) 

Hausar húsdýra af undirtegundinni Capra aegagrus hircus L. 

CLVS 016 – – Huðnur til undaneldis 

Hausar huðna sem hafa borið og kiðfullar geitur. 
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CLVS 017 – – Aðrar geitur 

Hausar allra annarra geita en huðna til undaneldis. 

  Svín 

Vísar til húsdýra af ættkvíslinni Sus scrofa domesticus Erxleben. 

CLVS 018 – – Smágrísir undir 20 kílóum að þyngd 

Hausar smágrísa sem eru undir 20 kílóum að þyngd. 

CLVS 019 – – Gyltur til undaneldis sem vega 50 kíló og meira 

Hausar gylta ætlaðra til undaneldis og vega 50 kíló og meira, óháð því hvort þær hafi gotið eða ekki. 

CLVS 020 – – Önnur svín 

Hausar svína, ekki tilgreind annars staðar. 

  Alifuglar 

Vísar til varphæna og kjúklinga (Gallus gallus L.), kalkúna (Meleagris spp.), anda (Anas spp. and Cairina 

moschata L.), gæsa (Anser anser domesticus L.), strúta (Struthio camelus L.) og aðrir alifuglar ót. a., eins 

og kornhænur (Coturnix spp.), fasanar (Phasianus spp.), perluhænsn (Numida meleagris domestica L.) og 

dúfur (Columbinae spp.). Þó eru ekki taldir með fuglar sem aldir eru upp í innilokun til veiða en ekki til 

framleiðslu á kjöti eða eggjum. 

CLVS 021 – – Holdakjúklingar 

Hausar húsdýra af tegundinni Gallus gallus L. sem eru haldin til kjötframleiðslu. 

CLVS 022 – – Varphænur 

Hausar húsdýra af tegundinni Gallus gallus L. sem hafa náð varpaldri og eru haldin til 

eggjaframleiðslu. 

CLVS 023 – Aðrir alifuglar 

Hausar alifugla sem eru ekki tilgreindir undir holdakjúklingum eða varphænum. Ungar eru undanskildir. 

CLVS 024 – – Kalkúnar 

Hausar húsdýra af ættkvíslinni Meleagris. 

CLVS 025 – – Endur 

Hausar húsdýra af ættkvíslinni Anas og tegundinni Cairina moschata L. 

CLVS 026 – – Gæsir 

Hausar húsdýra af tegundinni Anser anser domesticus L. 

CLVS 027 – – Strútar 

Hausar strúta (Struthio camelus L.) 

CLVS 028 – – Aðrir alifuglar ót. a. 

Hausar annarra alifugla, ót. a. 

  Kanínur 

Vísað er til húsdýra af ættkvíslinni Oryctolagus. 

CLVS 029 – – Kænur til undaneldis 

Hausar kæna (Oryctolagus spp.) til að framleiða kanínur til manneldis og hafa eignast unga. 
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CLVS 030 – Býflugur 

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

CLVS 031 – Hjartardýr 

Dýr eins og rauðhjörtur (Cervus elaphus L.), síkahjörtur (Cervus nippon Temminck), hreindýr (Rangifer 

tarandus L.) eða dádýa (Dama dama L.) til staðar til matvælaframleiðslu. 

CLVS 032 – Loðdýr 

Dýr eins og minkur (Neovison vison Schreber), evrópsk þefvísla eða evrópskur hreysiköttur (Mustela 

putorius L.), refur (Vulpes spp. og aðrir), marðarhundur (Nyctereutes spp.) eða loðkanína (Chinchilla spp.) 

til staðar til loðskinnaframleiðslu. 

CLVS 033 – Búfé ót. a 

Búfé sem er ót.a. í þessum þætti til staðar. 

Lífrænar framleiðsluaðferðir sem beitt er við búfjárrækt 

Búrekstrareiningin hefur dýr samkvæmt starfsvenjum í landbúnaði samkvæmt tilteknum stöðlum og reglum sem eru 

skilgreindar í i) reglugerð ráðsins (EB) nr. 834/2007 eða reglugerð (ESB) 2018/848 eða, eftir atvikum, í nýjustu löggjöf, og í 

ii) samsvarandi innlendum framkvæmdarreglum um lífræna framleiðslu, þ.m.t. á umbreytingartímanum. 

Dýr eru skilgreind í III. kjarnaþætti. BREYTUR BÚFÉNAÐAR 

CLVS 034 – Lífrænn búskapur með dýr af nautgripastofni 

Hausar lífræns búskapar með dýr af nautgripastofni 

CLVS 035 – – – – – Lífrænn búskapur með mjólkurkúastofn 

Hausar lífræns búskapar með mjólkurkýr 

CLVS 036 – – – – – Lífrænn búskapur með kýr af öðrum stofni en mjólkurkúastofni 

Hausar lífræns búskapar með kýr af öðrum stofni en mjólkurkúastofni 

CLVS 037 – – – – – Lífrænn búskapur með buffalakúastofn 

Lífrænn búskapur með buffalakúastofn til staðar 

CLVS 038 – Lífrænn búskapur með sauðfjárstofn (allur aldur) 

Hausar lífræns búskapar með sauðfjárstofn 

CLVS 039 – Lífrænn búskapur á geitastofni (allur aldur) 

Hausar lífræns búskapar með geitastofn 

CLVS 040 – Lífrænn búskapur með svínastofn 

Hausar lífræns búskapar með svínastofn 

CLVS 041 – Lífrænn búskapur með alifuglastofn 

Hausar lífræns búskapar með alifuglastofn 

CLVS 042 – – Lífrænn búskapur með holdakjúklingastofn 

Hausar lífræns búskapar með holdakjúklingastofn 

CLVS 043 – – Lífrænn búskapur með varphænustofn 

Hausar lífræns búskapar með varphænustofn 
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II. VIÐAUKI 

Skrá yfir breytur á hvert viðhengi 

1. ÁFANGI: VINNUAFL OG ÖNNUR TEKJUSKAPANDI STARFSEMI 

Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: bústjórnun  

 Ítarleg efnisatriði: eigandi og jafnt hlutfall kynjanna  

MLFO 001 – Kynferði eigandans Karl eða kona 

MLFO 002 – Fæðingarár Ár 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun  

MLFO 003 – Landbúnaðarstörf eiganda á búrekstrareiningunni Ársverk, flokkur 1 (1) 

 Ítarleg efnisatriði: öryggisráðstafanir, þ.m.t. öryggisáætlun fyrir bújörð  

MLFO 004 – Öryggisáætlun fyrir bújörð Já/nei 

Efnisatriði: vinnuafl aðstandenda  

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun, fjöldi einstaklinga sem taka þátt og 

jafnt hlutfall kynjanna 

 

MLFO 005 – Karlkyns aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf Fjöldi einstaklinga á hvert 

ársverk, flokkur 2 (2) 

MLFO 006 – Kvenkyns aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf Fjöldi einstaklinga á hvert 

ársverk, flokkur 2 (2) 

Efnisatriði: vinnuafl sem ekki telur til aðstandenda  

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun, fjöldi einstakra starfsmanna og jafnt 

hlutfall kynjanna 

 

  Vinnuafl sem ekki tekur til aðstandenda og er fastráðið á 

búrekstrareiningunni 

 

MLFO 007 – – Utanaðkomandi karlkyns vinnuafl sem er fastráðið á bújörðinni Fjöldi einstaklinga á hvert 

ársverk, flokkur 2 (2) 

MLFO 008 – – Utanaðkomandi kvenkyns vinnuafl sem er fastráðið á bújörðinni Fjöldi einstaklinga á hvert 

ársverk, flokkur 2 (2) 

 Ítarleg efnisatriði: óreglulegt vinnuafl sem starfar á bújörðinni  

MLFO 009 – Utanaðkomandi starfsmenn sem ekki eru fastráðnir: karlar og konur Vinnudagar í fullu starfi 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun verktaka  

MLFO 010 – Einstaklingar sem ekki vinna beint fyrir búrekstrareininguna og falla ekki 

undir fyrrnefnda flokka. 

Vinnudagar í fullu starfi 
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Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint  

 Ítarleg efnisatriði: tegundir starfsemi  

MLFO 011 – Framboð á heilbrigðis- og félagsþjónustu og menntamálum Já/nei 

MLFO 012 – Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi Já/nei 

MLFO 013 – Handverk Já/nei 

MLFO 014 – Vinnsla landbúnaðarafurða Já/nei 

MLFO 015 – Vinnsla endurnýjanlegrar orku Já/nei 

MLFO 016 – Timburvinnsla Já/nei 

MLFO 017 – Lagareldi Já/nei 

  Verktakavinna (með notkun á framleiðsluþáttum búrekstrareiningarinnar)  

MLFO 018 – – Verktakavinna í landbúnaði Já/nei 

MLFO 019 – – Verktakavinna í öðru en landbúnaði Já/nei 

MLFO 020 – Skógrækt Já/nei 

MLFO 021 – Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint, ót. 

a. 

Já/nei 

 Ítarleg efnisatriði: mikilvægi fyrir búrekstrareininguna  

MLFO 022 – Hlutfall annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni 

beint varðandi endanlega afurð búrekstrareiningarinnar. 

Hundraðshlutaflokkar (3) 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun  

MLFO 023 – Eigandi með aðra tekjuskapandi starfsemi (sem varðar 

búrekstrareininguna). 

M/S/N (4) 

MLFO 024 – Aðstandendur sem vinna við búrekstrareininguna og hafa aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem varðar búrekstrareininguna) að aðalstarfi. 

Fjöldi einstaklinga 

MLFO 025 – Aðstandendur sem vinna við búrekstrareininguna og hafa aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem varðar búrekstrareininguna) að aukastarfi. 

Fjöldi einstaklinga 

MLFO 026 – Utanaðkomandi vinnuafl sem vinnur við búrekstrareininguna og hefur aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem varðar búrekstrar eininguna) að aðalstarfi. 

Fjöldi einstaklinga 

MLFO 027 – Utanaðkomandi vinnuafl sem vinnur við búrekstrareininguna og hefur aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem varðar búrekstrar eininguna) að aukastarfi. 

Fjöldi einstaklinga 
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Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: önnur tekjuskapandi starfsemi sem ekki tengist búrekstrareiningunni beint  

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun  

MLFO 028 – Eini eigandinn, sem er einnig bústjóri búrekstrareiningar með einn eiganda, 

hefur aðra tekjuskapandi starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni). 

M/S/N (4) 

MLFO 029 – Aðstandendur einkaeigenda (þegar eini eigandinn er bústjóri búrekstr-

areiningarinnar) sem starfa á búrekstrareiningunni og hafa aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni) sem er 

þeirra aðalstarf. 

Fjöldi einstaklinga 

MLFO 030 – Aðstandendur einkaeigenda (þegar eini eigandinn er bústjóri búrekstr-

areiningarinnar) sem starfa á búrekstrareiningunni og hafa aðra 

tekjuskapandi starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni) sem þeirra 

aukastarf. 

Fjöldi einstaklinga 

(1) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 1: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100). 

(2) Ársverk, hundraðshlutaflokkur 2: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(3) Endanleg afurð hundraðshlutaflokka einingarinnar: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100). 

(4) M – aðalstarf, S – aukastarf, N – engin aðild. 

2. VIÐHENGI. DREIFBÝLISÞRÓUN 

Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: búrekstrareiningar sem styðjast við ráðstafanir á sviði dreifbýlisþróunar  

MRDV 001 – Ráðgjafaþjónusta, bústjórnun og afleysingarþjónusta Já/nei 

MRDV 002 – Gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli Já/nei 

MRDV 003 – Fjárfestingar í efnislegum eignum Já/nei 

MRDV 004 – Að koma að nýju á framleiðslugetu í landbúnaði þar sem tjón hefur orðið 

af völdum náttúruhamfara og hamfara og að taka upp viðeigandi forvarnir 

Já/nei 

  Landbúnaðar- og fyrirtækjaþróun  

MRDV 005 – – Aðstoð við sprotafyrirtæki ungra bænda Já/nei 

MRDV 006 – – Aðstoð við sprotafyrirtæki við þróun lítilla bújarða Já/nei 

MRDV 007 – – Landsbundnar viðbótarbeingreiðslur til Króatíu Já/nei 

MRDV 008 – Fjárfestingar í þróun skógarsvæða og lífvænleika skóga Já/nei 

  Greiðslur fyrir umhverfis- og loftslagsvænan landbúnað  

MRDV 009 – – Umhverfis- og loftslagsvænn landbúnaður Já/nei 

MRDV 010 – – Þjónusta á sviði umhverfis- og loftslagsvænnar skógræktar og til 

verndunar skóga 

Já/nei 
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Breytur Einingar/flokkar 

MRDV 011 – Lífrænn búskapur Já/nei 

MRDV 012 – Evrópunet verndarsvæða og beingreiðslur vegna rammatilskipunar um vatn Já/nei 

MRDV 013 – Greiðslur til svæða sem standa frammi fyrir náttúrulegum takmörkunum 

eða öðrum sértækum takmörkunum 

Já/nei 

MRDV 014 – Velferð dýra Já/nei 

MRDV 015 – Áhættustýring Já/nei 

3. VIÐHENGI. GRIPAHÝSING OG MEÐHÖNDLUN HÚSDÝRAÁBURÐAR 

Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: gripahýsing  

 Ítarleg efnisatriði: nautgripahýsing  

MAHM 001 – Mjólkurkýr Meðalfjöldi 

MAHM 002 – – Mjólkurkýr í bundnum básum (fljótandi húsdýraáburður) Fjöldi stæða 

MAHM 003 – – Mjólkurkýr í bundnum básum (húsdýraáburður í föstu formi) Fjöldi stæða 

MAHM 004 – – Mjólkurkýr í lausagönguhúsi eða smáklefum (fljótandi húsdýra-

áburður) 

Fjöldi stæða 

MAHM 005 – – Mjólkurkýr í lausagönguhúsi eða smáklefum (húsdýraáburður í föstu 

formi) 

Fjöldi stæða 

MAHM 006 – – Mjólkurkýr hýstar á annan hátt (fljótandi húsdýraáburður) Fjöldi stæða 

MAHM 007 – – Mjólkurkýr hýstar á annan hátt (húsdýraáburður í föstu formi) Fjöldi stæða 

MAHM 008 – – Mjólkurkýr sem eru alltaf utandyra Fjöldi stæða 

MAHM 009 – – Mjólkurkýr sem eru að hluta til utandyra (á beit) Mánuðir 

MAHM 010 – – Mjólkurkýr með aðgang að svæði til hreyfingar Já/nei 

MAHM 011 – Aðrir nautgripir Meðalfjöldi 

MAHM 012 – – Aðrir nautgripir í bundnum básum (fljótandi húsdýraáburður) Fjöldi stæða 

MAHM 013 – – Aðrir nautgripir í bundnum básum (húsdýraáburður í föstu formi) Fjöldi stæða 

MAHM 014 – – Aðrir nautgripir hýstir í lausgönguhúsi eða smáklefum (fljótandi 

húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða 

MAHM 015 – – Aðrir nautgripir hýstir í lausagönguhúsi eða smáklefum 

(húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða 

MAHM 016 – – Aðrir nautgripir hýstir á annan hátt (fljótandi húsdýraáburður) Fjöldi stæða 

MAHM 017 – – Aðrir nautgripir hýstir á annan hátt (húsdýraáburður í föstu formi) Fjöldi stæða 
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Breytur Einingar/flokkar 

MAHM 018 – – Aðrir nautgripir sem eru alltaf utandyra Fjöldi stæða 

MAHM 019 – – Aðrir nautgripir sem eru að hluta til utandyra (á beit) Mánuðir 

MAHM 020 – – Aðrir nautgripir með aðgang að svæði til hreyfingar Já/nei 

 Ítarleg efnisatriði: svínahýsing  

MAHM 021 – Gyltur til undaneldis Meðalfjöldi 

MAHM 022 – – Gyltur til undaneldis á rimlagólfi að öllu leyti Fjöldi stæða 

MAHM 023 – – Gyltur til undaneldis á rimlagólfi að hluta til Fjöldi stæða 

MAHM 024 – – Gyltur til undaneldis hýstar á gegnheilu gólfi (að undanskildu þykku 

lagi af undirburði) 

Fjöldi stæða 

MAHM 025 – – Gyltur til undaneldis þar sem allt yfirborð gólfs er þykkur undirburður Fjöldi stæða 

MAHM 026 – – Gyltur til undaneldis hýstar á annan hátt Fjöldi stæða 

MAHM 027 – – Gyltur til undaneldis utandyra (útiganga) Fjöldi stæða 

MAHM 028 – – Gyltur til undaneldis utandyra (útiganga) Mánuðir 

MAHM 029 – Önnur svín Meðalfjöldi 

MAHM 030 – – Önnur svín á rimlagólfi að öllu leyti Fjöldi stæða 

MAHM 031 – – Önnur svín á rimlagólfi að hluta til Fjöldi stæða 

MAHM 032 – – Önnur svín hýst á gegnheilu gólfi (að undanskildum þykkum 

undirburði) 

Fjöldi stæða 

MAHM 033 – – Önnur svín þar sem allt yfirborð gólfs er þykkur undirburður Fjöldi stæða 

MAHM 034 – – Önnur svín hýst á annan hátt Fjöldi stæða 

MAHM 035 – – Önnur svín utandyra (útiganga) Fjöldi stæða 

MAHM 036 – – Önnur svín með aðgang að svæði til hreyfingar Já/nei 

 Ítarleg efnisatriði: hýsing varphæna  

MAHM 037 – Varphænur Meðalfjöldi 

MAHM 038 – – Varphænur hýstar á þykkum undirburði Fjöldi stæða 

MAHM 039 – – Varphænur í hænsnahúsi (án undirburðar) Fjöldi stæða 

MAHM 040 – – Varphænur í búrum með færibönd fyrir húsdýraáburð Fjöldi stæða 

MAHM 041 – – Varphænur í búrum með djúpar gryfjur Fjöldi stæða 

MAHM 042 – – Varphænur í búrum með þrepafyrirkomulagi Fjöldi stæða 

MAHM 043 – – Varphænur hýstar á annan hátt Fjöldi stæða 

MAHM 044 – – Varphænur utandyra (útiganga) Fjöldi stæða 
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Breytur Einingar/flokkar 

Efnisatriði: notkun næringarefna og húsdýraáburðar á bújörðinni  

 Ítarleg efnisatriði: Hagnýtt landbúnaðarsvæði sem borið er á  

MAHM 045 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í heild sinni, borið á það með jarðefnaáburði ha 

MAHM 046 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í heild sinni, borið á með húsdýraáburði ha 

 Ítarleg efnisatriði: húsdýraáburður sem er fluttur frá og til 

búrekstrareiningarinnar 

 

  Hreinn brottflutningur á húsdýraáburði frá bújörðinni  

MAHM 047 – – Hreinn brottflutningur á fljótandi húsdýraáburði frá bújörðinni m3 

MAHM 048 – – Hreinn brottflutningur á húsdýraáburði í föstu formi frá bújörðinni tonn 

 Ítarleg efnisatriði: lífrænn áburður og áburður úr úrgangi annar en 

húsdýraáburður 

 

MAHM 049 – Lífrænn áburður og áburður úr úrgangi, annar en húsdýraáburður sem er 

notaður í búrekstrareiningunni 

tonn 

Efnisatriði: tækni við dreifingu húsdýraáburðar  

 Ítarleg efnisatriði: upptökutími á hverja dreifingartegund  

  Breiðdreifing  

MAHM 050 – – Upptaka innan 4 klukkustunda Hlutfallslegt tíðniband (1) 

MAHM 051 – – Upptaka eftir 4 klukkustundir Hlutfallslegt tíðniband (1) 

MAHM 052 – – Engin upptaka Hlutfallslegt tíðniband (1) 

  Tíðnibandsbil  

MAHM 053 – – Ábreiðsluslanga Hlutfallslegt tíðniband (1) 

MAHM 054 – – Niðurfellingarskór Hlutfallslegt tíðniband (1) 

  Ídæling  

MAHM 055 – – Grunn/opin rauf Hlutfallslegt tíðniband (1) 

MAHM 056 – – Djúp/lokuð rauf Hlutfallslegt tíðniband (1) 

Efnisatriði: aðstaða fyrir húsdýraáburð  

 Ítarleg efnisatriði: geymsluaðstaða og rými fyrir húsdýraáburð  

MAHM 057 – Húsdýraáburður í föstu formi geymdur í hrúgum % 

MAHM 058 – Húsdýraáburður geymdur í moltuhaugum % 

MAHM 059 – Húsdýraáburður geymdur í gryfjum undir vistarverum dýranna % 

MAHM 060 – Húsdýraáburður geymdur í kerfi með þykku lagi af undirburði % 

MAHM 061 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur án yfirbreiðslu % 

MAHM 062 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur undir gegndræpri yfirbreiðslu % 
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Breytur Einingar/flokkar 

MAHM 063 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur undir ógegndræpri yfirbreiðslu % 

MAHM 064 – Húsdýraáburður geymdur í annarri aðstöðu, ót. a. % 

MAHM 065 – Dagleg dreifing % 

MAHM 066 – Húsdýraáburður geymdur í moltuhaugum Mánuðir 

MAHM 067 – Geymsla húsdýraáburðar undir vistarverum dýra Mánuðir 

MAHM 068 – Geymsla húsdýraáburðar í kerfi með þykku lagi af undirburði Mánuðir 

MAHM 069 – Geymsla fljótandi húsdýraáburðar Mánuðir 

MAHM 070 – Húsdýraáburður geymdur í annarri aðstöðu, ót. a. Mánuðir 

(1) Húsdýraáburður sem er dreift með dreifingartæknibúnaði hundraðshlutaflokka: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), 

(100). 
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III. VIÐAUKI 

Lýsing á breytum sem nota á fyrir viðhengi um bújarðargögn eins og tilgreint er í II. viðauka við þessa 

framkvæmdarreglugerð 

1. ÁFANGI: VINNUAFL OG ÖNNUR TEKJUSKAPANDI STARFSEMI 

LÝSING Á VINNUAFLSBREYTUM 

Eigandi 

Eigandinn er sá einstaklingur (eða valinn einstaklingur þegar um er að ræða eignarhaldsfélag samstæðu) sem rekur 

búrekstrareininguna fyrir eigin reikning og í eigin nafni og ber lagalega og fjárhagslega ábyrgð á einungunni. Þegar eigandinn er 

lögaðili er gögnum ekki safnað um eigandann. 

Landbúnaðarstörf eru skilgreind í I. viðauka. ALMENNAR KJARNABREYTUR 

Efnisatriði: bústjórnun 

 Ítarleg efnisatriði: eigandi og jafnt hlutfall kynjanna 

MLFO 001 – Kynferði eigandans 

Kynferði eigandans 

M — karl 

F — kona 

MLFO 002 – Fæðingarár 

Fæðingarár eiganda 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun 

MLFO 003 – Landbúnaðarstörf eiganda á búrekstrareiningunni 

Hundraðshlutaflokkur ársverka í landbúnaðarvinnu á búrekstrareiningu fyrir eigandann, að undanskildum 

heimilisstörfum. 

 Ítarleg efnisatriði: öryggisráðstafanir, þ.m.t. öryggisáætlun fyrir bújörð 

MLFO 004 – Öryggisáætlun fyrir bújörð 

Bújörðin hefur framkvæmt áhættumat fyrir vinnustaði í þeim tilgangi að draga úr vinnutengdri áhættu og skilað af 

sér skriflegu skjali þar að lútandi (eins og til dæmis „öryggisáætlun fyrir bújörð“). 

Efnisatriði: vinnuafl aðstandenda 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun, fjöldi einstaklinga sem taka þátt og jafnt hlutfall kynjanna 

 Aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf 

Liður þessi á einungis við um bújarðir í eigu eins eiganda vegna þess að bú í eigu samstæðu og lögaðila teljast ekki 

hafa vinnuafl aðstandenda. 

Aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf (að undanskildum heimilisstörfum) teljast vera maki, skyldmenni í beinan 

legg af eldri eða yngri kynslóð og systkini eiganda eða maka eiganda eina eiganda bújarðar. Eftir atvikum telst með í 

þessu bústjóri sem er í fjölskyldu eiganda. 

MLFO 005 – Karlkyns aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf 

Fjöldi aðstandanda á hvern hundraðshlutaflokk ársverka. 
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MLFO 006 – Kvenkyns aðstandendur sem vinna landbúnaðarstörf 

Fjöldi kvenkyns aðstandanda á hvern hundraðshlutaflokk ársverka. 

Efnisatriði: vinnuafl sem ekki telur til aðstandenda 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun, fjöldi einstakra starfsmanna og jafnt hlutfall kynjanna 

  Vinnuafl sem ekki tekur til aðstandenda og er fastráðið á búrekstrareiningunni 

Fastráðnir starfsmenn eru einstaklingar, aðrir en eigandi eða aðstandendur, sem sinntu landbúnaðarstörfum á 

búrekstrareiningunni í hverri viku á 12 mánaða tímabilinu sem lýkur á viðmiðunardegi könnunarinnar, án tillits til 

lengdar vinnuviku og án tillits til þess hvort þeir fengu einhvers konar þóknun (laun, kaup, hagnað eða aðrar 

greiðslur, þ.m.t. greiðslur í fríðu). Til þeirra teljast einnig einstaklingar sem gátu ekki unnið allt tímabilið af 

ástæðum eins og: 

i. sérstakar framleiðsluaðstæður í sérhæfðum búrekstrareiningum, eða 

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

iii. þeir voru að hefja störf eða hætta störfum á búrekstrareiningunni, eða 

iv. vegna algjörrar vinnustöðvunar á búrekstrareiningunni af óviðráðanlegum orsökum (vegna flóða, bruna 

o.s.frv.). 

MLFO 007 – – Utanaðkomandi karlkyns vinnuafl sem er fastráðið á bújörðinni 

Fjöldi karlkyns utanaðkomandi vinnuafls á hvern hundraðshlutaflokk ársverka. 

MLFO 008 – – Utanaðkomandi kvenkyns vinnuafl sem er fastráðið á bújörðinni 

Fjöldi kvenkyns utanaðkomandi vinnuafls á hvern hundraðshlutaflokk ársverka. 

 Ítarleg efnisatriði: óreglulegt vinnuafl sem starfar á bújörðinni 

  Lausráðið utanaðkomandi vinnuafl telst vera það launafólk sem vann ekki í hverri viku á bújörðinni á 

12 mánaða tímabilinu sem lýkur á viðmiðunardegi könnunarinnar, af öðrum ástæðum en þeim sem taldar eru upp 

fyrir annað utanaðkomandi fastráðið vinnuafl. 

Vinnudagar sem unnir eru af utanaðkomandi starfsmönnum sem eru ekki fastráðnir teljast allir dagar sem eru 

það langir að starfsmenn fá greidd laun eða einhvers konar þóknun (kaup, hagnað eða aðrar greiðslur, 

þ.m.t. greiðslur í fríðu) fyrir heilsdagsvinnu, og unnin vinna er þess eðlis að henni hefði alla jafna verið sinnt af 

landbúnaðarverkamanni í fullu starfi. Orlofs- og veikindadagar teljast ekki sem vinnudagar. 

MLFO 009 – Aðrir utanaðkomandi starfsmenn sem ekki eru fastráðnir: karlar og konur 

Heildarfjöldi vinnudaga í fullu starfi af hálfu einstaklinga sem starfa á búrekstrareiningunni. 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun verktaka 

MLFO 010 – Einstaklingar sem ekki vinna beint fyrir búrekstrareininguna og falla ekki undir fyrrnefnda flokka 

Heildarfjöldi vinnudaga í fullu starfi sem unnir eru á búrekstrareiningunni af hálfu einstaklinga sem ekki vinna 

beint fyrir búrekstrareininguna (t.d. undirverktakar sem starfa hjá þriðju aðilum). 
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Efnisatriði: önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint 

Upplýsingar um aðra tekjuskapandi starfsemi er skráð fyrir: 

i. eigendur bújarða í eigu eins eiganda og bújarða í samstæðu 

ii. aðstandendur á bújörðum í eigu eins eiganda 

og, ef um er að ræða aðra tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint, einnig fyrir 

iii. utanaðkomandi vinnuafl sem er fastráðið á bújörðinni. 

Engar upplýsingar um aðra tekjuskapandi starfsemi er safnað fyrir lögbýli. 

Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint vísar til annarrar tekjuskapandi starfsemi: 

a) á búrekstrareiningunni, eða 

b) utan búrekstrareiningarinnar. 

Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist bújörðinni beint er starfsemi þar sem annaðhvort eru notuð tilföng búrekstrarein-

ingarinnar (svæði, byggingar, vélbúnaður o.s.frv.) eða afurðir hennar. Meðtalin er bæði starfsemi sem er ekki landbúnaðarstörf og 

landbúnaðarstörf fyrir aðrar búrekstrareiningar. Hreinar fjárfestingar eru undanskildar. Útleiga á landi til ýmiss konar starfsemi án 

frekari þátttöku í starfseminni er einnig undanskilin. 

 Ítarleg efnisatriði: tegund starfsemi 

MLFO 011 – 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, til staðar. 

MLFO 012 – Ferðaþjónusta, gistiaðstaða og önnur frístundastarfsemi 

Öll starfsemi sem tengist ferðaþjónustu, gistiþjónustu, skoðunarferðir á búrekstrareininguna fyrir ferðamenn eða 

aðra hópa, íþrótta- eða tómstundastarf o.s.frv. þar sem land, byggingar eða aðrir framleiðsluþættir búrekstrar-

einingarinnar eru notaðir, til staðar. 

MLFO 013 – Handverk 

Handunnar vörur sem annaðhvort eigandi, aðstandendur hans eða utanaðkomandi vinnuafl framleiðir á 

búrekstrareiningunni, óháð því hvernig afurðirnar eru seldar, til staðar. 

MLFO 014 – Vinnsla landbúnaðarafurða 

Öll vinnsla á aukaafurðum úr landbúnaðarhráefnum á búrekstrareiningunni, óháð því hvort hráefnin eru framleidd á 

búrekstrareiningunni eða aðkeypt, til staðar. 

MLFO 015 – Vinnsla endurnýjanlegrar orku 

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

búnaði eða úr hráefni úr landbúnaði. Endurnýjanleg orka sem er eingöngu framleidd til notkunar á búrekstrar-

einingunni er ekki meðtalin hér. 

MLFO 016 – Timburvinnsla 

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

MLFO 017 – Lagareldi 

Framleiðsla á fiski, vatnakröbbum o.s.frv. á búrekstrareiningunni, til staðar. Starfsemi sem felst eingöngu í 

fiskveiðum er ekki meðtalin. 

  Verktakavinna (með notkun á framleiðsluþáttum búrekstrareiningarinnar) 

Verktakavinna þar sem notast er við búnað búrekstrareiningarinnar, þar sem greint er á milli vinnu sem stunduð er 

innan eða utan landbúnaðargeirans. 
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MLFO 018 – – Verktakavinna í landbúnaði 

Vinna sem er innan landbúnaðargeirans, til staðar. 

MLFO 019 – – Verktakavinna í öðru en landbúnaði 

Vinna sem eru utan landbúnaðargeirans (t.d. snjóruðningur, farmflutningar, viðhald landslags, landbúnaðar- 

og umhverfisþjónusta o.s.frv.), til staðar. 

MLFO 020 – Skógrækt 

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

jafnan nýtt í landbúnaði, til staðar. 

MLFO 021 – Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint, ót. a. 

Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint, ót. a., til staðar. 

 Ítarleg efnisatriði: mikilvægi fyrir búrekstrareininguna 

MLFO 022 – Hlutfall annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint varðandi endanlega afurð 

búrekstrareiningarinnar. 

Hundraðshlutaflokkur annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint varðandi afurð 

búrekstrareiningarinnar. Hlutur annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrareiningunni beint í 

framleiðslu búrekstrareiningarinnar er talinn vera hlutur annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist búrekstrar-

einingunni beint í heildarveltu búrekstrareiningarinnar og beinum greiðslum þeirrar búrekstrareiningar samkvæmt 

reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1307/2013 eða nýrri löggjöf. 

 

HLUTFALL = 

Velta annarrar tekjuskapandi starfsemi sem tengist bújörðinni beint 

Heildartekjur bújarðarinnar (landbúnaður + önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist bújörðinni 

beint + beinar greiðslur) 
 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun 

Þessi liður gildir um: 

i. eigendur bújarða í eigu eins eiganda og bújarða í samstæðu 

ii. aðstandendur á bújörð í eigu eins eiganda og 

iii. utanaðkomandi sem eru fastráðnir á bújörðinni. 

Engar upplýsingar eru teknar saman fyrir lögbýli. 

MLFO 023 – Eigandi með aðra tekjuskapandi starfsemi (sem varðar búrekstrareininguna) 

Eigandi bújarða í eigu eins eiganda eða bújarða í samstæðu er með aðra tekjuskapandi starfsemi sem tengist 

búrekstrareiningunni beint: 

M — aðalstarf 

S — aukastarf 

N — engin aðild 

Starfsemi getur farið fram á búrekstrareiningunni sjálfri (önnur störf en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni) 

eða utan búrekstrareiningarinnar. 

MLFO 024 – Aðstandendur sem vinna við búrekstrareininguna og hafa aðra tekjuskapandi starfsemi (sem varðar 

búrekstrareininguna) að aðalstarfsemi 

Fjöldi aðstandenda sem stunda að aðalstarfi aðra tekjuskapandi starfsemi er tengist bújörðinni beint. 

MLFO 025 – Aðstandendur sem vinna við búrekstrareininguna og hafa aðra tekjuskapandi starfsemi (sem varðar 

búrekstrareininguna) að aukastarfi. 

Fjöldi aðstandenda sem hafa aðra tekjuskapandi starfsemi, sem tengist bújörðinni beint, að aukastarfi. 

MLFO 026 – Utanaðkomandi vinnuafl sem vinnur við búrekstrareininguna og hefur aðra tekjuskapandi starfsemi (sem 

varðar búrekstrareininguna) að aðalstarfi 

Fjöldi utanaðkomandi einstaklinga sem hafa aðra tekjuskapandi starfsemi, er tengist bújörðinni beint, að aðalstarfi 

á bújörðum í eigu eins eiganda eða bújörðum samstæða. 
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MLFO 027 – Utanaðkomandi vinnuafl sem vinnur við búrekstrareininguna og hefur aðra tekjuskapandi starfsemi (sem 

varðar búrekstrar eininguna) að aukastarfi 

Fjöldi utanaðkomandi einstaklinga sem hafa aðra tekjuskapandi starfsemi er tengist bújörðinni beint að aukastarfi, 

á bújörðum í eigu eins eiganda eða bújörðum samstæða. 

Efnisatriði: önnur tekjuskapandi starfsemi sem ekki tengist búrekstrareiningunni beint 

Vísar til annarra starfa en landbúnaðarstarfa í búrekstrareiningunni og starfa utan búrekstrareiningarinnar. Í þessu felst hver sú 

starfsemi sem stunduð er gegn þóknun (kaup, laun, hagnað eða aðrar greiðslur, þ.m.t. greiðslur í fríðu) önnur en: 

i. landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni og 

ii. önnur tekjuskapandi starfsemi eiganda sem tengist búrekstrareiningunni beint 

Önnur tekjuskapandi starfsemi sem tengist ekki búrekstrareiningunni beint og vísar til annarrar launaðrar starfsemi: 

a) á búrekstrareiningunni (önnur störf en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni) eða 

b) utan búrekstrareiningarinnar. 

 Ítarleg efnisatriði: vinnuaflsnotkun 

MLFO 028 – Eini eigandinn, sem er einnig bústjóri búrekstrareiningar með einn eiganda, hefur aðra tekjuskapandi 

starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni) 

Eigandinn hefur tekjuskapandi starfsemi sem tengist bújörðinni ekki beint 

M — aðalstarf 

S — aukastarf 

N — engin aðild 

Starfsemi getur farið fram á búrekstrareiningunni sjálfri (önnur störf en landbúnaðarstörf á búrekstrareiningunni) 

eða utan búrekstrareiningarinnar. 

MLFO 029 – Aðstandendur einna eigenda (þegar eini eigandinn er bústjóri búrekstrareiningarinnar) sem starfa á 

búrekstrareiningunni og hafa aðra tekjuskapandi starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni) að 

aðalstarfi 

Fjöldi aðstandenda sem hafa aðra tekjuskapandi starfsemi sem tengist bújörðinni ekki að aðalstarfi. 

MLFO 030 – Aðstandendur einna eigenda (þegar eini eigandinn er bústjóri búrekstrareiningarinnar) sem starfa á 

búrekstrareiningunni og hafa aðra tekjuskapandi starfsemi (sem ekki tengist búrekstrareiningunni) að 

aukastarfi. 

Fjöldi aðstandenda sem hafa tekjuskapandi starfsemi, sem tengist ekki bújörðinni, að aukastarfi. 

2. VIÐHENGI. DREIFBÝLISÞRÓUN 

LÝSING Á DREIFBÝLISÞRÓUNARBREYTUM 

Efnisatriði: búrekstrareiningar sem styðjast við ráðstafanir á sviði dreifbýlisþróunar 

Búrekstrareiningin er talin hafa hagnast á undangengnum 3 árum á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar sem mælt er fyrir um í 

III. bálki 1. kafla reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1305/2013 frá 17. desember 2013 samkvæmt tilteknum stöðlum 

og reglum sem tilgreind eru í síðustu löggjöf, án tillits til þess hvort greiðsla hafi farið fram á viðmiðunartímabilinu eða ekki, svo 

fremi að jákvæð ákvörðun að því er varðar úthlutun á slíkum ráðstöfunum hafi verið tekin (t.d. að umsókn um styrk hafi verið 

samþykkt). 

MRDV 001 – Ráðgjafaþjónusta, bústjórnun og afleysingarþjónusta 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 15. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 



25.3.2021 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins Nr. 22/839 

 

MRDV 002 – Gæðakerfi fyrir landbúnaðarafurðir og matvæli 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 16. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 003 – Fjárfestingar í efnislegum eignum 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 17. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 004 – Að koma að nýju á framleiðslugetu í landbúnaði þar sem tjón hefur orðið af völdum náttúruhamfara og 

hamfara og að taka upp viðeigandi forvarnir 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 18. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

  Landbúnaðar- og fyrirtækjaþróun 

Ráðstafanir á sviði dreifbýlisþróunar skv. 19. gr. reglugerðar (ESB) nr. 1305/2013 að því er varðar Króatíu, 

einnig skv. 40. gr. sömu reglugerðar. 

MRDV 005 – – Aðstoð við sprotafyrirtæki ungra bænda 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. i. lið 19. gr. a reglugerðar 

(ESB) nr. 1305/2013. 

MRDV 006 – – Aðstoð við sprotafyrirtæki við þróun lítilla bújarða 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. iii. lið 19. gr. a reglugerðar 

(ESB) nr. 1305/2013. 

MRDV 007 – – Landsbundnar viðbótarbeingreiðslur til Króatíu 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 40. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 008 – Fjárfestingar í þróun skógarsvæða og lífvænleika skóga 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 21. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

  Greiðslur fyrir umhverfis- og loftslagsvænan landbúnað 

MRDV 009 – – Umhverfis- og loftslagsvænn landbúnaður 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 28. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 010 – – Þjónusta á sviði umhverfis- og loftslagsvænnar skógræktar og til verndunar skóga 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 34. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 011 – Lífrænn búskapur 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 29. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 012 – Evrópunet verndarsvæða og beingreiðslur vegna rammatilskipunar um vatn 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 30. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 013 – Greiðslur til svæða sem standa frammi fyrir náttúrulegum takmörkunum eða öðrum sértækum 

takmörkunum 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 31. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

MRDV 014 – Velferð dýra 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 33. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 
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MRDV 015 – Áhættustýring 

Búrekstrareiningin hefur hagnast á ráðstöfunum á sviði dreifbýlisþróunar skv. 36. gr. reglugerðar (ESB) 

nr. 1305/2013. 

3. VIÐHENGI. GRIPAHÝSING OG MEÐHÖNDLUN HÚSDÝRAÁBURÐAR 

LÝSING Á BREYTUM GRIPAHÝSINGAR OG MEÐHÖNDLUNAR HÚSDÝRAÁBURÐAR 

Efnisatriði: gripahýsing 

Stæði í gripahýsingu fyrir nautgripi, svín og alifugla. Hugtakið „stæði“ vísar til hefðbundins fjölda dýra sem eru til staðar í 

gripahýsingunni á viðmiðunarárinu. Það þýðir að leiðrétta þarf fjölda dýra á viðmiðunardegi ef aðstæður eru óvenjulegar (of margir 

gripir í húsi, of fáir gripir í húsi, húsnæði rýmt af hreinlætisástæðum, sérstakar framleiðsluáætlanir, o.s.frv.). Einungis á að skrásetja 

gripahýsingu sem er í notkun á viðmiðunartímabilinu. Einnig á að skrá fjölda stæða sem eru auð um stundarsakir í gripahúsum á 

viðmiðunartímabilinu. 

Dýr eru skilgreind í III. kjarnaþætti. BREYTUR BÚFÉNAÐAR 

 Ítarleg efnisatriði: nautgripahýsing 

MAHM 001 – Mjólkurkýr 

Meðalfjöldi mjólkurkúa á viðmiðunarárinu. 

MAHM 002 – – Mjólkurkýr í bundnum básum (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr í bundnum básum með stýringu fljótandi húsdýraáburðar. 

MAHM 003 – – Mjólkurkýr í bundnum básum (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr í bundnum básum með stýringu húsdýraáburðar í föstu formi. 

MAHM 004 – – Mjólkurkýr í lausagönguhúsi eða smáklefum (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr í lausum básum eða smáklefum með stýringu fljótandi húsdýraáburðar. 

MAHM 005 – – Mjólkurkýr í lausagönguhúsi eða smáklefum (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr í lausum básum eða smáklefum með stýringu húsdýraáburðar í föstu formi. 

MAHM 006 – – Mjólkurkýr hýstar á annan hátt (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr hýstar á annan hátt, ót. a., með stýringu á fljótandi húsdýraáburði. 

MAHM 007 – – Mjólkurkýr hýstar á annan hátt (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr hýstar á annan hátt, ót. a., með stýringu á húsdýraáburði í föstu formi. 

MAHM 008 – – Mjólkurkýr sem eru alltaf utandyra 

Fjöldi stæða fyrir mjólkurkýr sem eru alltaf utandyra. 

MAHM 009 – – Mjólkurkýr sem eru að hluta til utandyra (á beit) 

Mánuðir þegar mjólkurkýr eru við beit utandyra. 

MAHM 010 – – Mjólkurkýr með aðgang að svæði til hreyfingar 

Svæði til hreyfingar fyrir mjólkurkýr, til staðar. 

MAHM 011 – Aðrir nautgripir 

Meðalfjöldi annarra nautgripa á viðmiðunarárinu. 

MAHM 012 – – Önnur naut í bundnum básum (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi í bundnum básum með stýringu fljótandi húsdýraáburðar. 
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MAHM 013 – – Önnur naut í bundnum básum (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi í bundnum básum með stýringu húsdýraáburðar í föstu formi. 

MAHM 014 – – Aðrir nautgripir hýstir í lausgönguhúsi eða smáklefum (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi í lausum básum eða smáklefum með stýringu fljótandi húsdýraáburðar. 

MAHM 015 – – Aðrir nautgripir hýstir í lausagönguhúsi eða smáklefum (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi í lausum básum eða smáklefum með stýringu húsdýraáburðar í föstu formi. 

MAHM 016 – – Aðrir nautgripir hýstir á annan hátt (fljótandi húsdýraáburður) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi sem eru hýstir á annan hátt, ót. a., með stýringu á fljótandi húsdýraáburði. 

MAHM 017 – – Aðrir nautgripir hýstir á annan hátt (húsdýraáburður í föstu formi) 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi sem eru hýstir á annan hátt, ót. a., með stýringu á húsdýraáburði í föstu 

formi. 

MAHM 018 – – Aðrir nautgripir sem eru alltaf utandyra 

Fjöldi stæða fyrir aðra nautgripi sem eru alltaf utandyra. 

MAHM 019 – – Aðrir nautgripir sem eru að hluta til utandyra (á beit) 

Mánuðir þegar aðrir nautgripir eru við beit utandyra. 

MAHM 020 – – Aðrir nautgripir með aðgang að svæði til hreyfingar 

Svæði til hreyfingar fyrir aðra nautgripi er til staðar. 

 Ítarleg efnisatriði: svínahýsing 

MAHM 021 – Gyltur til undaneldis 

Meðalfjöldi gylta til undaneldis á viðmiðunarárinu. 

MAHM 022 – – Gyltur til undaneldis á rimlagólfi að öllu leyti 

Fjöldi stæða þar sem gyltur til undaneldis eru að öllu leyti hýstar á rimlagólfi. 

MAHM 023 – – Gyltur til undaneldis á rimlagólfi að hluta til 

Fjöldi stæða þar sem gyltur til undaneldis eru að hluta til hýstar á rimlagólfi. 

MAHM 024 – – Gyltur til undaneldis hýstar á gegnheilu gólfi (að undanskildu þykku lagi af undirburði) 

Fjöldi stæða þar sem gyltur til undaneldis eru hýstar á gegnheilu gólfi að undanskildum þykkum undanburði 

MAHM 025 – – Gyltur til undaneldis þar sem allt yfirborð gólfs er þykkur undirburður 

Fjöldi stæða þar sem gyltur til undaneldis eru hýstar á þykkum undirburði. 

MAHM 026 – – Gyltur til undaneldis hýstar á annan hátt 

Fjöldi stæða þar sem gyltur til undaneldis eru hýstar á annan hátt. 

MAHM 027 – – Gyltur til undaneldis utandyra (útiganga) 

Fjöldi stæða fyrir gyltur til undaneldis í útigöngukerfum. 

MAHM 028 – – Gyltur til undaneldis utandyra (útiganga) 

Fjöldi mánaða þegar gyltur til undaneldis eru við beit utandyra, í útigöngukerfum. 
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MAHM 029 – Önnur svín 

Meðalfjöldi annarra svína á viðmiðunarárinu. 

MAHM 030 – – Önnur svín á rimlagólfi að öllu leyti 

Fjöldi stæða þar sem önnur svín eru hýst á rimlagólfi að öllu leyti. 

MAHM 031 – – Önnur svín á rimlagólfi að hluta til 

Fjöldi stæða þar sem önnur svín eru hýst á rimlagólfi að hluta til. 

MAHM 032 – – Önnur svín hýst á gegnheilu gólfi (að undanskildum þykkum undirburði) 

Fjöldi stæða þar sem önnur svín eru hýst á gegnheilu gólfi að undanskildum þykkum undanburði. 

MAHM 033 – – Önnur svín þar sem allt yfirborð gólfs er þykkur undirburður 

Fjöldi stæða þar sem önnur svín eru hýst á þykkum undirburði. 

MAHM 034 – – Önnur svín hýst á annan hátt 

Fjöldi stæða þar sem önnur svín eru hýst á annan hátt. 

MAHM 035 – – Önnur svín utandyra (útiganga) 

Fjöldi stæða fyrir önnur svín utandyra í útigöngukerfum. 

MAHM 036 – – Önnur svín með aðgang að svæði til hreyfingar 

Svæði til hreyfingar fyrir önnur svín (þó ekki útiganga) eru til staðar. 

 Ítarleg efnisatriði: hýsing varphæna 

MAHM 037 – Varphænur 

Meðalfjöldi varphæna á viðmiðunarárinu. 

MAHM 038 – – Varphænur hýstar á þykkum undirburði 

Fjöldi stæða þar sem varphænur eru hýstar á þykkum undanburði 

MAHM 039 – – Varphænur í hænsnahúsi (án undirburðar) 

Fjöldi stæða fyrir varphænur í hænsnahúsi. 

MAHM 040 – – Varphænur í búrum með færibönd fyrir húsdýraáburð 

Fjöldi stæða fyrir varphænur í búrum með færibönd fyrir húsdýraáburð. 

MAHM 041 – – Varphænur í búrum með djúpar gryfjur 

Fjöldi stæða fyrir varphænur í búrum með djúpar gryfjur. 

MAHM 042 – – Varphænur í búrum með þrepafyrirkomulagi 

Fjöldi stæða fyrir varphænur í búrum með þrepafyrirkomulagi. 

MAHM 043 – – Varphænur hýstar á annan hátt 

Fjöldi stæða þar sem varphænur eru hýstar á annan hátt. 

MAHM 044 – – Varphænur utandyra (útiganga) 

Fjöldi stæða fyrir varphænur í útigöngukerfum. 

Efnisatriði: notkun næringarefna og húsdýraáburðar á bújörðinni 

 Ítarleg efnisatriði: Hagnýtt landbúnaðarsvæði sem borið er á 

MAHM 045 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í heild sinni, borið á það með jarðefnaáburði 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði, borið á það með jarðefnaáburði 
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MAHM 046 – Hagnýtt landbúnaðarsvæði í heild sinni, borið á með húsdýraáburði 

Hektarar af hagnýttu landbúnaðarsvæði, borið á það með jarðefnaáburði 

 Ítarleg efnisatriði: húsdýraáburður sem er fluttur frá og til búrekstrareiningarinnar 

Hreint magn húsdýraáburðar sem er annaðhvort flutt frá eða til bújarðarinnar. 

  Hreinn brottflutningur á húsdýraáburði frá bújörðinni 

Hreint magn húsdýraáburðar sem er flutt brott frá búrekstrareiningunni eða flutt til hennar. 

MAHM 047 – – Hreinn brottflutningur á fljótandi húsdýraáburði frá bújörðinni 

Rúmmetrar af fljótandi húsdýraáburði fluttur til eða brott frá búrekstrareiningunni til beinna nota sem 

áburður eða ætlaður til vinnslu í iðnaði, án tillits til þess hvort hann er seldur, keyptir eða honum skipt án 

greiðslu. Til þessa telst einnig fljótandi húsdýraáburður sem var notaður til orkuvinnslu og endurnýttur síðar 

í landbúnaði. 

MAHM 048 – – Hreinn brottflutningur á húsdýraáburði í föstu formi frá bújörðinni 

Tonn af húsdýraáburði í föstu formi, fluttur til eða brott frá búrekstrareiningunni til beinna nota sem áburður 

eða ætlaður til vinnslu í iðnaði, án tillits til þess hvort hann er seldur, keyptir eða honum skipt án greiðslu. 

Til þessa telst einnig húsdýraáburður í föstu formi sem var notaður til orkuvinnslu og endurnýttur síðar í 

landbúnaði. 

 Ítarleg efnisatriði: lífrænn áburður og áburður úr úrgangi annar en húsdýraáburður 

MAHM 049 – Lífrænn áburður og áburður úr úrgangi, annar en húsdýraáburður sem er notaður í búrekstrareiningunni 

Tonn af lífrænum áburði og áburði úr úrgangi, annar en húsdýraáburður sem er notaður í búrekstrareiningunni. 

Efnisatriði: tækni við dreifingu húsdýraáburðar 

Tækni til að dreifa húsdýraáburði 

 Ítarleg efnisatriði: upptökutími á hverja dreifingartegund 

  Breiðdreifing 

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

MAHM 050 – – Upptaka innan 4 klukkustunda 

Hundraðshlutaflokkur heildarmagns húsdýraáburðar, sem hefur verið blandað í jarðveginn með vélvirkum 

hætti innan 4 klukkustunda frá breiðdreifingu. 

MAHM 051 – – Upptaka eftir 4 klukkustundir 

Hundraðshlutaflokkur heildarmagns húsdýraáburðar sem hefur verið tekinn upp í jarðveginn á vélvirkan hátt 

milli 4 og 24 klukkustunda frá breiðdreifingu. 

MAHM 052 – – Engin upptaka 

Hundraðshlutaflokkur heildarmagns húsdýraáburðar sem hefur ekki verið tekinn upp í jarðveginn eða ef 

húsdýraáburðurinn hefur ekki verið tekinn upp í jarðveginn innan 24 klukkustunda frá breiðdreifingu. 

  Tíðnibandsbil 

Fljótandi húsdýraáburði eða blöndu fasts og fljótandi húsdýraáburðar er dreift 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. 

MAHM 053 – – Ábreiðsluslanga 

Hundraðshlutaflokkur fljótandi húsdýraáburðar sem dreift er með ábreiðsluslöngudreifara. 
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MAHM 054 – – Niðurfellingarskór 

Hundraðshlutaflokkur fljótandi húsdýraáburðar sem dreift er með niðurfellingarskódreifara. 

  Ídæling 

Fljótandi húsdýraáburði er dreift í skorur sem skornar hafa verið mismunandi djúpt í jarðveginn út frá tegund 

innspýtingar. 

MAHM 055 – – Grunn/opin rauf 

Hundraðshlutaflokkur fljótandi húsdýraáburðar er dreift í grunnar skorur (jafnan um 50 mm djúpar), án tillits 

til þess hvort skorurnar séu skildar eftir opnar eða þeim lokað eftir dreifingu. 

MAHM 056 – – Djúp/lokuð rauf 

Hundraðshlutaflokkur fljótandi húsdýraáburðar er dreift í djúpar skorur (jafnan um 150 mm djúpar) sem 

lokað er eftir dreifingu. 

Efnisatriði: aðstaða fyrir húsdýraáburð 

 Ítarleg efnisatriði: geymsluaðstaða og rými fyrir húsdýraáburð 

Aðstaða sem ætluð er til að geyma húsdýraáburð 

Rúmtak geymsluaðstöðu fyrir húsdýraáburð er skilgreint sem fjöldi mánaða þegar hægt er að geyma áburðinn sem 

framleiddur er á búrekstrareiningunni án þess að hætta sé á frárennsli og án þess að hún sé tæmd öðru hverju. 

MAHM 057 – Húsdýraáburður í föstu formi geymdur í hrúgum 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur í lausum stöflum eða hlöðum eða á opnu en aflokuðu svæði, jafnan í 

nokkra mánuði. 

MAHM 058 – Húsdýraáburður geymdur í moltuhaugum 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur í aflokuðum moltuhaugum sem er loftblandaðir og/eða blandaðir. 

MAHM 059 – Húsdýraáburður geymdur í gryfjum undir vistarverum dýranna 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur með aðeins litlu eða engu viðbættu vatni, einkum undir rimlagólfi í 

afgirtri og aflokaðri gripaaðstöðu, jafnvel skemur en í 1 ár. 

MAHM 060 – Húsdýraáburður geymdur í kerfi með þykku lagi af undirburði 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er safnað saman á framleiðsluferlinu sem getur náð yfir 6 til 12 mánuði. 

MAHM 061 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur án yfirbreiðslu 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur í opnum þróm eða vatnsgryfjum, jafnan í 1 ár eða skemur. 

MAHM 062 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur undir gegndræpri yfirbreiðslu 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur í þróm eða vatnsgryfjum, einkum skemur en í 1 ár og er hulinn með 

gegndræpri yfirbreiðslu (eins og leir, hálmi eða náttúrulegri skorpu). 

MAHM 063 – Fljótandi húsdýraáburður geymdur undir ógegndræpri yfirbreiðslu 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er geymdur í þróm eða vatnsgryfjum, jafnan í 1 ár eða skemur og er hulinn með 

ógegndræpri yfirbreiðslu (eins og úr eðlisþungu pólýetýleni eða yfirbreiðsla með undirþrýstingi). 

MAHM 064 – Húsdýraáburður geymdur í annarri aðstöðu, ót. a. 

Hlutfall húsdýraáburðar (án tillits til þess hvort um ræði í föstu formi eða fljótandi) sem geymdur eru í annarri 

aðstöðu, ótalin annars staðar. 

MAHM 065 – Dagleg dreifing 

Hlutfall húsdýraáburðar sem er færður reglulega úr aflokuðu aðstöðunni og er dreift á akurlendi eða beitiland 

innan 24 klukkustunda frá úthreinsun. 
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MAHM 066 – Húsdýraáburður geymdur í moltuhaugum 

Fjöldi mánaða sem hægt er að geyma húsdýraáburð í aflokuðum moltuhaugum. 

MAHM 067 – Geymsla húsdýraáburðar undir vistarverum dýra 

Fjöldi mánaða sem hægt er að geyma húsdýraáburð í gryfjum fyrir fljótandi húsdýraáburð á búinu. 

MAHM 068 – Geymsla húsdýraáburðar í kerfi með þykku lagi af undirburði 

Fjöldi mánaða sem hægt er að geyma húsdýraáburð í undirburðarkerfum. 

MAHM 069 – Geymsla fljótandi húsdýraáburðar 

Fjöldi mánaða sem hægt er að geyma húsdýraáburð í geymslu fljótandi húsdýraáburðar, án tillits til yfirbreiðslu. 

MAHM 070 – Húsdýraáburður geymdur í annarri aðstöðu, ót. a. 

Fjöldi mánaða sem geyma má húsdýraáburð (án tillits til þess hvort um ræðir í föstu formi eða fljótandi) í annarri 

aðstöðu sem er ótalin annars staðar. 

 


