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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1391 

av 13. august 2015 

om endring av forordning (EF) nr. 1200/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning 

(EF) nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om 

produksjonsmetoder innenfor landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner  

av kjennetegn(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1166/2008 av 19. november 2008 om undersøkelser om 

strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor landbruket, særlig artikkel 7 nr. 4 

og artikkel 11 nr. 7(1), og 

ut fra følgende betraktninger: 

1)  Ved forordning (EF) nr. 1166/2008 ble det fastsatt en ramme for utarbeiding av sammenlignbare unionsstatistikker over 

strukturen til driftsenheter i landbruket og for en undersøkelse om produksjonsmetoder i landbruket. 

2)  Ved kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2014(2) ble det fastsatt en ny liste over kjennetegn som skal samles inn i 

undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket. Det er derfor nødvendig å endre definisjonene. 

3)  Av hensynet til sammenlignbarhet, må begrepene i listen over kjennetegn nevnt i betraktning 2 forstås og brukes på 

samme måte i hele Unionen. Det er derfor nødvendig å endre definisjonene av kjennetegnene som skal brukes i 

undersøkelsen. 

4)  Vedlegg II til kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009(3) bør tilpasses den nye listen over kjennetegn nevnt i 

betraktning 2. 

5)  Forordning (EF) nr. 1200/2009 bør derfor endres. 

6)  Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for landbruksstatistikk, nedsatt ved 

rådsbeslutning 72/279/EØF(4) — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til forordning (EF) nr. 1200/2009 erstattes med teksten i vedlegget til denne forordning. 

Artikkel 2 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 215 av 14.8.2015, s. 11, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 291/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 38 av 

22.6.2017, s. 86. 

(1) EUT L 321 av 1.12.2008, s. 16. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 715/2014 av 26. juni 2014 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 

landbruket med hensyn til listen over kjennetegn som skal samles inn i undersøkelsen om strukturen til driftsenheter i landbruket i 2016 

(EUT L 190 av 28.6.2014, s. 8). 

(3) Kommisjonsforordning (EF) nr. 1200/2009 av 30. november 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1166/2008 om undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket og en undersøkelse om produksjonsmetoder innenfor 

landbruket, med hensyn til koeffisienter for dyreenheter og definisjoner av kjennetegn (EUT L 329 av 15.12.2009, s. 1). 

(4) Rådsbeslutning 72/279/EØF av 31. juli 1972 om nedsettelse av en fast komité for landbruksstatistikk (EFT L 179 av 7.8.1972, s. 1). 

2021/EØS/17/89 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 13. august 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

«VEDLEGG II 

Definisjoner av kjennetegnene som skal brukes i Unionens undersøkelser om strukturen til driftsenheter i landbruket(1) 

I. ALMINNELIGE KJENNETEGN 

Driftsenhetens beliggenhet 

Driftsenhetens beliggenhet er definert i artikkel 2 bokstav e) i forordning (EF) nr. 1166/2008. 

NUTS 3-region 

NUTS 3-regionen (i henhold til kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2011(2)) der driftsenheten ligger. 

Ligger driftsenheten i et vanskeligstilt område? 

Opplysninger om vanskeligstilte områder (LFA) skal framlegges i samsvar med artikkel 32 i europaparlaments- og 

rådsforordning (EU) nr. 1305/2013(3). 

L – driftsenheten ligger i et vanskeligstilt område som ikke er et fjellområde, og har naturlige begrensninger, eller i et 

annet område med særlige begrensninger. 

M – driftsenheten ligger i et vanskeligstilt fjellområde. 

N – normalt område (ikke LFA). 

Driftsenhetens rettslige form 

Driftsenhetens rettslige form avhenger av gårdbrukerens status. 

Er driftsenheten en enhet på fellesjord? 

En særlig «enhet på fellesjord» – en virtuell enhet opprettet med hensyn til datainnsamling og -registrering som består 

av det landbruksarealet i drift som brukes av driftsenhetene, men som ikke tilhører dem direkte, dvs. der felles 

rettigheter gjelder. 

Hviler det juridiske og økonomiske ansvar for driftsenheten på 

en fysisk person som er eneansvarlig gårdbruker på en selvstendig driftsenhet? 

En enkeltperson og fysisk person som er gårdbruker på en driftsenhet som ikke er tilknyttet andre gårdbrukeres 

driftsenheter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger. 

Dersom svaret på foregående spørsmål er «ja», er denne personen (gårdbrukeren) også driftsleder? 

Dersom personen ikke er driftsleder, er driftslederen et medlem av gårdbrukerens familie? 

Dersom driftslederen er et medlem av gårdbrukerens familie, er driftslederen gårdbrukerens ektefelle? 

én eller flere fysiske personer som er deleier(e) i en gruppedriftsenhet? 

Én eller flere deleiere i en gruppedriftsenhet er fysiske personer som eier, forpakter eller på annen måte sammen driver 

én driftsenhet, eller sammen driver sine egne driftsenheter som om de var én driftsenhet. Slikt samarbeid må enten være 

i samsvar med loven eller etter skriftlig avtale.  

  

(1) De grunnleggende definisjonene av driftsenhet i landbruket og dyreenhet er fastsatt i artikkel 2 i forordning (EF) nr. 1166/2008. 

(2) Kommisjonsforordning (EU) nr. 31/2011 av 17. januar 2011 om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1059/2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale statistikkenheter (NUTS) (EUT L 13 av 18.1.2011, s. 3). 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 om støtte til utvikling av landdistriktene fra Det 

europeiske fond for utvikling av landdistriktene (EAFRD) og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 347 av 

20.12.2013, s. 487). 
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en juridisk person? 

Et annet rettssubjekt enn en fysisk person, men som har alminnelige rettigheter og plikter som en enkeltperson, for 

eksempel mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig handleevne). 

Leieforhold (til gårdbrukeren) og driftssystem 

Landbruksareal i drift 

Landbruksareal i drift er det samlede arealet av dyrkbar mark, permanent kulturbeite, permanente vekster og kjøkkenhager 

som brukes av driftsenheten, uavhengig av type leieforhold eller om det brukes som en del av fellesjord. 

Selveierlandbruk 

Landbruksareal i drift som drives av driftsenheten, og som er gårdbrukerens eiendom eller drives av ham eller henne 

som brukshaver eller langsiktig forpakter eller under annet tilsvarende leieforhold. 

Forpaktning 

Landbruksareal i drift som forpaktes av driftsenheten mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i kontanter, naturalia eller 

annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Et landbruksareal i drift kan bare tildeles én 

driftsenhet. Dersom et landbruksareal i drift er forpaktet til mer enn én driftsenhet i løpet av referanseåret, regnes det 

vanligvis til den driftsenhet det tilhørte på undersøkelsens referansedag eller den driftsenhet det tilhørte lengst. 

Samdrift og andre driftsformer 

a)  Samdriftet landbruksareal er landbruksareal i drift (som kan omfatte en hel driftsenhet) som dyrkes i fellesskap av 

jordeieren og en gårdbruker med en skriftlig eller muntlig samdriftskontrakt. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) 

til arealet med samdrift deles mellom de to partene i samsvar med en avtalt fordeling. 

b)  Landbruksareal i drift som brukes i andre leieforhold, er landbruksareal i drift som ikke er omfattet av rubrikkene 

ovenfor. 

Fellesjord 

Landbruksareal i drift som brukes av driftsenheten, men som ikke tilhører den direkte, dvs. hvor felles rettigheter 

gjelder. 

Økologisk landbruk 

Landbrukspraksis i henhold til visse faste standarder og regler angitt i i) rådsforordning (EF) nr. 834/2007(1), eller eventuelt 

i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for økologisk produksjon. 

Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder som er 

godkjent i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Den del av driftsenhetens landbruksareal som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon som 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale 

gjennomføringsregler for sertifisering av økologisk produksjon. 

Den samlede del av driftsenhetens landbruksareal som er under omlegging til økologiske produksjonsmetoder 

som skal godkjennes i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Den del av driftsenhetens landbruksareal i drift som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for økologisk produksjon, 

men der omleggingsperioden som kreves for at produksjonen fullt ut skal være i samsvar med prinsippene for økologisk 

produksjon i den enkelte driftsenhet, som fastsatt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste 

regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for sertifisering av økologisk produksjon, ennå ikke er 

fullført.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 834/2007 av 28. juni 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter og om oppheving av 

forordning (EØF) nr. 2092/91 (EUT L 189 av 20.7.2007, s. 1). 
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Den del av driftsenhetens landbruksareal som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent i 

samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler, eller er under omlegging og skal godkjennes 

Driftsenhetens landbruksareal i drift som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent eller er under 

omlegging med henblikk på godkjenning i henhold til visse faste standarder og regler angitt i i) forordning (EF)  

nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale gjennomføringsregler for økologisk 

produksjon etter vekstkategori. 

De ulike vekstkategoriene for økologisk produksjon er oppført nedenfor. Vekstene er definert i avsnitt II. Land. 

Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av korn og 

belgfrukter) 

Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) 

Sukkerbete (unntatt frø) 

Avlinger av oljeholdige frø 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær 

Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Frukt- og bærbeplantninger 

Sitrusbeplantninger 

Olivenbeplantninger 

Vingårder 

Andre vekster (fibervekster osv.), herunder naturlig beitemark 

Husdyrproduksjon som drives med økologiske produksjonsmetoder som er godkjent i samsvar med nasjonale 

regler eller Den europeiske unions regler 

Antall dyr som avles opp på driftsenheten, der hele eller deler av dyreproduksjonen fullt ut drives i samsvar med 

prinsippene for økologisk produksjon som fastsatt i i) forordning (EF) nr. 834/2007, eller eventuelt i det seneste 

regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler for sertifisering av økologisk produksjon etter dyrekategori. 

Husdyr er definert i avsnitt III. Husdyr. 

Storfe 

Svin 

Sau og geit 

Fjørfe 

Andre dyr 

Bruksformål for driftsenhetens produksjon 

Bruker husholdningen mer enn 50 % av verdien av driftsenhetens sluttproduksjon til konsum? 

Husholdningen er den familieenhet som gårdbrukeren tilhører, og der husholdningens medlemmer deler samme 

innkvartering, i større eller mindre grad deler sin inntekt og formue, og forbruker visse typer varer og tjenester sammen, 

hovedsakelig bolig og mat. 

Sluttproduksjon i forbindelse med dette kjennetegn følger definisjonen av nyttbar produksjon i landbruksregnskaper(1).  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet (EUT L 33 av 

5.2.2004, s. 1). 
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Direktesalg til sluttforbrukere utgjør mer enn 50 % av driftsenhetens samlede salg 

Med direktesalg til sluttforbrukere menes driftsenhetens salg av egenproduserte landbruksvarer, bearbeidet eller ikke, 

direkte til forbrukere til deres eget forbruk. Prosentdelen skal beregnes ut fra verdien målt i penger, uavhengig av om 

salget er betalt i penger, naturalia eller annet. 

II. AREAL 

Driftsenhetens samlede areal består av landbruksareal i drift (dyrkbar mark, permanent kulturbeite, permanente vekster og 

kjøkkenhager) og annet areal (landbruksareal som ikke er i drift, skogmark og andre arealer). 

Dyrkbar mark 

Jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller opparbeides), vanligvis som en del av et vekselbruk. 

Vekselbruk innebærer å alternere ettårige vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller rekkefølge i etterfølgende år, 

slik at vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. Vanligvis endres vekstene hvert år, men de kan også 

være flerårige. For å skille dyrkbar mark fra permanente vekster eller permanent kulturbeite, benyttes en grense på fem år. Dette 

innebærer at dersom en mark benyttes til samme vekst i fem år eller lenger, uten at den forrige veksten i mellomtiden fjernes og 

en ny vekst plantes, regnes den ikke som dyrkbar mark. 

Kornslag til produksjon av korn (herunder såkorn) 

Alle arealer med korn som høstes i tørr tilstand, uavhengig av bruk, skal registreres her (omfatter kornslag til produksjon av 

fornybar energi). 

Vanlig hvete og spelthvete 

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

Durumhvete 

Triticum durum Desf. 

Rug 

Secale cereale L., herunder blandinger av rug og andre kornslag som sås om høsten (vinterblandkorn). 

Bygg 

Hordeum vulgare L. 

Havre 

Avena sativa L., herunder blandinger av havre og andre kornslag som sås om våren. 

Maiskorn 

Mais (Zea mays L.) som høstes til korn. 

Ris 

Oryza sativa L. 

Andre kornslag til produksjon av korn 

Kornslag som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand, og som ikke ellers er registrert under tidligere rubrikker. 

Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø samt blandinger av korn og 

belgfrukter) 

Vekster som sås og høstes hovedsakelig for sitt proteininnhold. 

Alle arealer med tørkede belgfrukter og proteinvekster som høstes i tørr tilstand, uavhengig av bruk, skal registreres her 

(omfatter kornslag til produksjon av fornybar energi). 

Herav erter, bønnevikker og søtlupiner 

Pisum sativum L., Vicia faba L., Lupinus spp. som sås som enkeltavlinger og høstes i tørr tilstand.  
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Poteter (herunder tidligpoteter og settepoteter) 

Solanum tuberosum L. 

Sukkerbete (unntatt frø) 

Beta vulgaris L. beregnet på sukkerindustrien og framstilling av alkohol (herunder produksjon av energi). 

Fôrvekster (unntatt frø) 

Fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som er beregnet på fôr, uavhengig av om det er roten eller 

stilken, samt andre planter som dyrkes hovedsakelig for bruk av deres røtter til fôr, og som ikke ellers er nevnt. 

Industriplanter 

Vekster som vanligvis ikke markedsføres direkte for konsum, fordi de trenger industriell bearbeiding før sluttbruk. 

Alle høstede arealer med industriplanter, uavhengig av bruk, skal registreres her (omfatter kornslag til produksjon av 

fornybar energi). 

Tobakk 

Nicotiana tabacum L. 

Humle 

Humulus lupulus L. 

Bomull 

Gossypium spp., høstes til fiber eller oljeholdige frø. 

Raps og rybs 

Brassica napus L. (partim) og Brassica rapa L. var. sylvestris (Lam.). Briggs, som dyrkes til framstilling av olje og 

høstes som tørre frø. 

Solsikke 

Helianthus annuus L., som høstes som tørre frø. 

Soya 

Glycine max L. Merril, som høstes som tørre frø. 

Linfrø (oljelin) 

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av olje og høstes som tørre frø. 

Andre oljeholdige vekster 

Andre vekster som dyrkes hovedsakelig for sitt oljeinnhold, som høstes i moden tilstand, og som ikke ellers er nevnt. 

Lin 

Linum usitatissimum L., sorter som dyrkes hovedsakelig til framstilling av fibrer. 

Hamp 

Cannabis sativa L. 

Andre fibervekster 

Andre planter som dyrkes hovedsakelig for sitt fiberinnhold, og som ikke ellers er nevnt.  
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Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter 

Planter eller deler av planter til farmasøytisk bruk, produksjon av parfyme eller konsum. 

Krydderplanter er forskjellig fra grønnsaker på den måten at de brukes i små mengder og har til formål å gi smak til 

maten heller enn innhold. 

Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt 

Andre industriplanter som ikke ellers er nevnt. 

Omfatter arealer med vekster som utelukkende brukes til produksjon av fornybar energi. 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær, herav: 

På friland eller under lavt beskyttelsesdekke 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær — på friland eller under lavt beskyttelsesdekke. 

Friland 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk med andre landbruksvekster. 

Kommersielt hagebruk 

Friske grønnsaker, meloner og jordbær dyrket på dyrkbar mark i vekselbruk bare med hagebruksvekster. 

I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

Vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller flyttbart 

beskyttelsesdekke (av glass eller stiv eller bøyelig plast). 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) 

På friland eller under lavt beskyttelsesdekke 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) på friland eller under lavt beskyttelsesdekke. 

I veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller 

under fast eller flyttbart beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast). 

Planter som høstes i umoden tilstand 

Omfatter alle åkervekster som høstes i umoden tilstand og hovedsakelig er beregnet til fôr, produksjon av fornybar energi 

(for eksempel produksjon av biomasse fra grønnfôrmais) eller grønngjødsel, nemlig korn, gress, belgvekster eller 

industriplanter og andre åkervekster som høstes eller brukes i umoden tilstand. 

Vekstene bør dyrkes i vekselbruk på samme jord i mindre enn fem år (ettårige eller flerårige fôrvekster). 

Vekster som ikke brukes på driftsenheten, men som selges, enten til bruk direkte på andre driftsenheter eller til industrien, 

skal tas med her. 

Midlertidig kulturbeite og eng 

Gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som varer minst ett og høyst fem avlingsår, 

og som tilsås med gress eller gressblandinger. Før arealene tilsås på nytt, skal de pløyes eller opparbeides, eller plantene 

ødelegges på annen måte, for eksempel ved hjelp av ugressmiddel. 

Blandinger av hovedsakelig gressplanter og andre fôrvekster (vanligvis belgvekster) som brukes til beite eller høstes i 

umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med her.  
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Andre planter som høstes i umoden tilstand 

Andre ettårige eller flerårige (mindre enn fem år) vekster som høstes i umoden tilstand, som beskrevet under «Planter 

som høstes i umoden tilstand». 

Grønnfôrmais 

Alle typer mais (Zea mays L.) som dyrkes hovedsakelig til ensilasje og som ikke høstes for bruk av kornet (hel 

kolbe, deler av eller hele planten). 

Dette omfatter grønnfôrmais som brukes direkte til fôr (uten ensilasje), samt hele kolber (korn, skaft, dekkblad) som 

høstes til fôr eller ensilasje, samt til produksjon av fornybar energi. 

Belgvekster 

Belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter, hovedsakelig til bruk som fôr, energi eller 

grønngjødsel. 

Blandinger av hovedsakelig belgvekster (vanligvis > 80 %) og gressplanter som høstes i umoden tilstand eller som 

tørket høy, skal tas med her. 

Andre planter som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt 

Andre åkervekster hovedsakelig beregnet til fôr, som høstes i umoden tilstand, og som ikke ellers er nevnt. 

Frø og spirer på dyrkbar mark 

Arealer der det produseres frø og spirer for salg, unntatt korn, ris, tørkede belgfrukter, poteter og oljeholdige frø. Omfatter 

arealer med grønnfôr til høsting av frø, røtter til høsting av frø, frø og spirer til grønnsaker og blomster for salg osv. 

Andre åkervekster 

Åkervekster som ikke ellers er nevnt. 

Brakkmark 

Dyrkbar mark som enten inngår i vekselbruket eller holdes i god landbruksmessig og miljømessig stand (GAEC(1)), som 

bearbeides eller ikke, men som det ikke er planlagt å høste i løpet av avlingsåret. 

Det vesentlige kjennetegnet på brakkmark er at den skal hvile, vanligvis i et helt avlingsår. 

Brakkmark kan være: 

1.  snaumark uten noen vekster, 

2.  mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes av dyr eller pløyes, 

3.  mark som bare er tilsådd for produksjon av grønngjødsel. 

Kjøkkenhager 

Arealer som brukes til dyrking av landbruksprodukter beregnet på konsum av gårdbrukeren og hans/hennes husholdning, 

vanligvis atskilt fra resten av landbruksarealet, og som kan gjenkjennes som kjøkkenhager. 

Overskuddsprodukter fra dette arealet selges bare leilighetsvis fra driftsenheten. Alle arealer der det dyrkes produkter som 

regelmessig markedsføres, hører inn under andre rubrikker, selv om en del av produksjonen forbrukes av gårdbrukeren og 

hans/hennes husholdning.  

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1306/2013 av 17. desember 2013 om finansiering, forvaltning og overvåking av den felles 

landbrukspolitikk og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) 

nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 549). 
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Permanent kulturbeite 

Arealer som brukes til permanent produksjon (fem år eller lenger) av grønne fôrvekster, som enten er sådd eller vokser naturlig, 

og som ikke regnes med til driftsenhetens vekselbruk. 

Arealet kan brukes til beite, høstes som ensilasje og høy eller brukes til produksjon av fornybar energi. 

Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Permanent beite på jord av god eller middels god kvalitet. Disse arealene kan vanligvis benyttes til intensiv beiting. 

Naturlig beitemark 

Permanent kulturbeite med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, for eksempel i kupert terreng og høytliggende 

områder, som vanligvis ikke er gjødslet, oppdyrket, tilsådd eller drenert. 

Disse arealene kan vanligvis bare benyttes til intensiv beiting og slås vanligvis ikke eller slås på en intensiv måte, og er ikke 

tilstrekkelig til en større dyrebestand. 

Permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, og som er støtteberettiget 

Arealer av permanent kulturbeite og eng som ikke lenger drives til produksjon, som i samsvar med rådsforordning (EF) 

nr. 1782/2003(1), eller eventuelt det seneste regelverket, bevares i god landbruksmessig og miljømessig stand og er 

berettiget til finansiell støtte. 

Permanente vekster 

Vekster som ikke dyrkes i vekselbruk (unntatt permanent kulturbeite og eng), og som dyrkes på arealene gjennom en lengre 

periode og gir avlinger i flere år. 

Frukt- og bærbeplantninger 

Arealer som inneholder trær, busker samt flerårige bærplanter unntatt jordbær, til produksjon av frukt. Frukthager kan være 

av kontinuerlig type med minimal avstand mellom trærne, eller av ikke-kontinuerlig type med stor avstand. 

Frukt, herav: 

Frukt fra tempererte klimasoner 

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i tempererte klimasoner, til produksjon av frukt. 

Frukt fra subtropiske klimasoner 

Beplantninger med frukttrær som tradisjonelt vokser i subtropiske klimasoner, til produksjon av frukt. 

Bærarter 

Beplantninger med bærbusker som tradisjonelt vokser i både tempererte og subtropiske klimasoner, til produksjon av 

bær. 

Nøtter 

Beplantninger med nøttetrær som tradisjonelt vokser i både tempererte og subtropiske klimasoner. 

Sitrusbeplantninger 

Beplantninger med Citrus spp.  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 1782/2003 av 29. september 2003 om fastsettelse av felles regler for direkte støtteordninger i henhold til den felles 

landbrukspolitikk og om fastsettelse av visse støtteordninger for gårdbrukere, og om endring av forordning (EØF) nr. 2019/93, (EF)  

nr. 1452/2001, (EF) nr. 1453/2001, (EF) nr. 1454/2001, (EF) nr. 1868/94, (EF) nr. 1251/1999, (EF) nr. 1254/1999, (EF) nr. 1673/2000, 

(EØF) nr. 2358/71 og (EF) nr. 2529/2001 (EUT L 270 av 21.10.2003, s. 1). 
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Olivenbeplantninger 

Beplantninger med Olea europea L. 

Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes bordoliven 

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av bordoliven. 

Olivenbeplantninger der det vanligvis dyrkes oliven til produksjon av olivenolje 

Beplantninger med sorter som vanligvis dyrkes til produksjon av olivenolje. 

Vingårder der det vanligvis produseres: 

Beplantninger med Vitis vinifera L. 

Kvalitetsvin 

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) som oppfyller kravene i i) 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008(1), eller eventuelt det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

Ulike vindruesorter til produksjon av vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) som oppfyller kravene i i) 

rådsforordning (EF) nr. 479/2008, eller eventuelt det seneste regelverket, og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

Andre viner 

Ulike vindruesorter til produksjon av annen vin enn BOB- og BGB-viner. 

Borddruer 

Ulike druesorter til produksjon av friske druer. 

Rosiner 

Ulike druesorter til produksjon av rosiner. 

Planteskoler 

Arealer med unge, treaktige planter som dyrkes på friland for senere utplanting: 

a)  vinplanteskoler og morrotstokker for vinplanter, 

b)  planteskoler for frukttrær og bær, 

c)  planteskoler for prydplanter, 

d)  kommersielle skogplanteskoler (unntatt planteskoler som drives i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk), 

e)  trær og busker til utplanting i hager, parker, langs veier og bredder (for eksempel hekkplanter, rosebusker og andre 

prydbusker og prydbartrær) samt grunnstammer og spirer av disse. 

Andre permanente vekster 

Andre permanente vekster som dyrkes i friluft, unntatt vekster nevnt under forrige overskrift og særlig vekster som brukes 

til fletting og veving, og som vanligvis høstes hvert år, samt trær som plantes til kommersielle formål, f.eks. juletrær på 

landbruksarealer i drift. 

Permanente vekster i veksthus  

  

(1) Rådsforordning (EF) nr. 479/2008 av 29. april 2008 om den felles markedsordning for vin og om endring av forordning (EF)  

nr. 1493/1999, (EF) nr. 1782/2003, (EF) nr. 1290/2005, (EF) nr. 3/2008 og oppheving av forordning (EØF) nr. 2392/86 og (EF) 

nr. 1493/1999 (EUT L 148 av 6.6.2008, s. 1). 
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Andre arealer 

Til «andre arealer» hører landbruksareal som ikke er i drift (landbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre grunner ikke 

lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), skogmark samt bebygd areal, prydhager, gårdsplasser, veier, dammer, 

steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv. 

Landbruksareal som ikke er i drift 

Arealer som tidligere har vært brukt som landbruksarealer, men som i undersøkelsens referanseår av økonomiske, sosiale 

eller andre grunner ikke lenger inngår i vekselbruket, dvs. som ikke er beregnet på landbruk. 

Disse arealene vil igjen kunne dyrkes ved hjelp av de midler som vanligvis er tilgjengelige i en driftsenhet. 

Skogmark 

Arealer som er dekket med skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger og andre lignende trær innenfor eller 

utenfor skog samt skogplanteskoler i skog til dekning av driftsenhetens eget forbruk, i tillegg til anlegg for skogsdrift 

(skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.). 

Herav småskog med kort omdriftstid 

Skogmark til dyrking av trær, med en omdriftstid på høyst 20 år. 

Omdriftstiden er tidsrommet mellom første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduktet, uten at vanlige 

skogsforvaltningstiltak som tynning regnes som felling. 

Andre arealer (bebygd areal, gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv.) 

Alle deler av det samlede arealet i driftsenheten som verken utgjør landbruksareal i drift, landbruksareal som ikke er i drift, 

eller skogmark. 

Sopp 

Sopp som dyrkes i bygninger som er konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i underjordiske rom, huler og kjellere. 

Energivekster (til produksjon av biodrivstoff eller annen fornybar energi) 

Produksjonsarealer til visse energivekster som ikke brukes til andre formål enn energiproduksjon, og som dyrkes på 

dyrkbart landbruksareal. 

Areal med vanning 

Samlet areal som kan vannes 

Det største arealet med landbruksareal i drift som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den 

vannmengden som vanligvis er tilgjengelig på driftsenheten. 

Samlet areal med vekster som er vannet minst én gang de siste tolv månedene 

Arealer med vekster som faktisk har vært vannet minst én gang i løpet av de tolv månedene forut for undersøkelsens 

referansedag. 

Benyttede vanningsmetoder 

Overflatevanning (oversvømmelse, furer) 

Vannet ledes langs jorden ved hjelp av tyngdekraften, enten ved at hele arealet oversvømmes eller ved at vannet ledes 

langs små furer mellom radene med vekster. 

Spredervanning 

Plantene vannes ved at vann under høyt trykk spres som regn over parsellene.  
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Dryppvanning 

Vann tilføres planter fra lav høyde, enten ved drypping, ved bruk av småspredere eller ved tåkesprøyting. 

Vannkilde til vanning på driftsenheten 

Kilden til alt eller mesteparten av vannet som brukes på driftsenheten. 

Grunnvann på driftsenheten 

Vannkilder som ligger på eller i nærheten av driftsenheten, og der vannet pumpes fra borede eller gravde brønner eller 

fra frittflytende naturlige grunnvannskilder eller lignende. 

Overflatevann på driftsenheten 

Små naturlige dammer eller kunstige demninger som i sin helhet befinner seg på driftsenheten eller benyttes bare av én 

driftsenhet. 

Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag utenfor driftsenheten 

Overflatevann (innsjøer, elver, andre vassdrag) som ikke er kunstig anlagt til vanningsformål. 

Vann fra felles vannforsyningsnett utenfor driftsenheten 

Vann som kommer utenfra driftsenheten, men som ikke er nevnt under «Overflatevann fra innsjøer, elver og vassdrag 

utenfor driftsenheten», og som er tilgjengelig for minst to driftsenheter. 

Andre kilder 

Andre vannkilder til vanning som ikke ellers er nevnt. Disse kan være sterkt saltholdige kilder, f.eks. Atlanterhavet eller 

Middelhavet, som behandles for å redusere saltkonsentrasjonen (avsaltes) før bruk, eller brakkvannskilder (lavt 

saltinnhold), f.eks. Østersjøen og visse elver, som kan benyttes direkte uten behandling. Vannet kan også ha vært 

gjennom spillvannbehandling og leveres til brukeren som gjenvunnet spillvann. 

III. HUSDYR 

Antallet produksjonsdyr som på undersøkelsens referansedag tilhører driftsenheten direkte, eller som forvaltes av driftsenheten. 

Dyrene er ikke nødvendigvis gårdbrukerens eiendom. Disse dyrene kan befinne seg på driftsenheten (eller på landbruksarealer i 

drift eller i staller som brukes av driftsenheten), eller utenfor driftsenheten (på fellesbeiter eller i dyredrift osv.). 

Dyr av hestefamilien 

Husdyr av familien Equidae, genus Equus (hester, esler, o.l.). 

Storfe 

Husdyr av artene Bos taurus og Bubalus bubalus, herunder hybrider som Beefalo. 

Storfe under ett år, hanndyr og hunndyr 

Storfehanndyr, mellom ett og to år 

Storfehunndyr, mellom ett og to år 

Storfehanndyr, to år eller eldre 

Kviger, to år eller eldre 

Storfehunndyr, to år eller eldre, som ennå ikke har kalvet. 

Melkekyr 

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper 

holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til meierivarer.  
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Andre kyr 

Storfehunndyr som allerede har kalvet (herunder dyr under to år), og som på grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper 

holdes utelukkende eller hovedsakelig for produksjon av kalver, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding 

til meierivarer. 

Sau og geit 

Sau (alle aldre) 

Husdyr av arten Ovis aries. 

Avlshunndyr 

Søyer og bedekkede søyelam. 

Annen sau 

All annen sau enn avlshunndyr. 

Geit (alle aldre) 

Husdyr av underarten Capra aegagrus hircus. 

Avlshunndyr 

Hunndyr som har kjeet, og geiter som er blitt paret. 

Annen geit 

Alle andre geiter enn avlshunndyr. 

Svin 

Husdyr av arten Sus scrofa domesticus. 

Smågris med levendevekt under 20 kg 

Smågris som vanligvis har en levendevekt under 20 kg. 

Avlspurker på 50 kg eller mer 

Hunndyr av gris på 50 kg eller mer som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke. 

Andre svin 

Svin som ikke ellers er nevnt. 

Fjørfe 

Broilere 

Husdyr av arten Gallus gallus som holdes for kjøttproduksjon. 

Verpehøner 

Husdyr av arten Gallus gallus som har begynt å verpe og holdes for eggproduksjon. 

Annet fjørfe 

Fjørfe som ikke er nevnt under Broilere eller Verpehøner. 

Kalkuner 

Husdyr av arten Meleagris.  
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Ender 

Husdyr av arten Anas og Cairina moschata. 

Gjess 

Husdyr av arten Anser anser dom. 

Struts 

Struts (Struthio camelus). 

Annet fjørfe, ikke ellers nevnt 

Kaniner, avlshunndyr 

Hunnkaniner (av arten Oryctolagus) som brukes til produksjon av kjøtt, og som har fått unger. 

Bier 

Antall bikuber med bier (Apis mellifera) som holdes for produksjon av honning. 

Husdyr som ikke ellers er nevnt 

Andre dyr som brukes til produksjon, og som ikke ellers er nevnt i dette avsnittet. 

IV. ARBEIDSKRAFT 

i)  LANDBRUKSARBEID PÅ DRIFTSENHETEN 

Arbeidskraft på driftsenheten 

Arbeidskraften på driftsenheten omfatter alle personer som har fullført obligatorisk utdanning (over skolepliktig alder), og 

som har utført landbruksarbeid på driftsenheten i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag. 

Med mindre det i nasjonal lovgivning er fastsatt en minstealder for obligatorisk utdanning på heltid eller deltid, skal 15 år 

regnes som over skolepliktig alder. 

Eneansvarlige gårdbrukere som ikke utfører landbruksarbeid på driftsenheten, registreres i undersøkelsen, men regnes ikke 

med i «Samlet arbeidskraft i landbruket». 

Personer som har nådd pensjonsalder, men som fortsetter å arbeide på driftsenheten, skal regnes som arbeidskraft på 

driftsenheten. 

Personer som arbeider på driftsenheten for tredjemanns regning, eller som en del av en avtale om gjensidig hjelp (for 

eksempel arbeidskraft fra en landbruksentreprenør eller et kooperativ), skal ikke tas med. 

Landbruksarbeid 

Landbruksarbeid omfatter alle typer arbeid på driftsenheten som bidrar til enten i) virksomhet som definert i vedlegg I til 

forordning (EF) nr. 1166/2008, ii) vedlikehold av produksjonsmidlene, eller iii) virksomhet som er direkte avledet av disse 

produksjonsaktiviteter. 

Tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten 

Den tid som brukes til landbruksarbeid på driftsenheten, omfatter arbeidstid som faktisk brukes til landbruksarbeid på 

driftsenheten, unntatt arbeid i gårdbrukerens eller driftslederens husholdning. 

Årsverk 

Sysselsatte normalårsverk, dvs. utførte timeverk delt på det gjennomsnittlige årlige antall arbeidstimer i heltidsjobber i 

staten. 

Med heltidsarbeid menes det minste antall timer som er fastsatt i de nasjonale bestemmelsene om arbeidsavtaler. Dersom 

antall timer ikke er angitt i disse avtalene, regnes det med 1 800 timer i året (225 arbeidsdager à åtte timer).  
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Gårdbruker 

Gårdbrukeren er den fysiske person, gruppe av fysiske personer eller juridiske person som driver driftsenheten i sitt navn, 

og som er juridisk og økonomisk ansvarlig for driftsenheten, dvs. som tar den økonomiske risiko ved driftsenheten. 

Gårdbrukeren kan være eier, forpakter, langsiktig forpakter, brukshaver eller bestyrer. 

Kjønn 

Alder 

Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Driftsleder 

Driftslederen er den fysiske person som er ansvarlig for den normale, daglige økonomiske og produksjonsmessige drift av 

den aktuelle driftsenheten. 

Kjønn 

Alder 

Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Driftslederens utdanning 

Driftslederens landbruksutdanning 

Bare praktisk landbrukserfaring 

Erfaring tilegnet ved praktisk arbeid på en driftsenhet i landbruket. 

Grunnleggende landbruksutdanning 

All avsluttet utdanning på en landbruksskole for grunnleggende landbruksutdanning og/eller ved et utdanningssenter 

med spesialisering i visse fag (herunder hagebruk, vindyrking, skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, 

landbruksteknologi og beslektede fag). Fullført læretid innenfor landbruk regnes også som grunnleggende 

utdanning. 

Fullstendig landbruksutdanning 

All utdanning som tilsvarer minst to år heltidsutdanning etter obligatorisk utdanning, og som fullføres ved 

landbruksskole, universitet eller annen institusjon for høyere utdanning innen landbruk, hagebruk, vindyrking, 

skogbruk, fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller beslektede fag. 

Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomgått de siste tolv månedene 

Yrkesrettet opplæring er opplæringstiltak eller -virksomhet som tilbys av en lærer eller opplæringsinstitusjon hvis 

primære mål er tilegnelse av nye ferdigheter knyttet til landbruksvirksomhet eller aktiviteter direkte knyttet til 

driftsenheten eller utvikling og forbedring av eksisterende virksomhet. 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, herunder ektefelle, som utfører landbruksarbeid på driftsenheten, 

men som ikke nødvendigvis bor på driftsenheten. 

Som gårdbrukerens familiemedlemmer regnes vanligvis ektefelle, slektninger i rett opp- og nedstigende linje (herunder 

inngiftede og adopterte) samt gårdbrukerens eller hans/hennes ektefelles søsken.  
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To personer som bor sammen som partnere uten å være gift, regnes også som ektefeller. 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten: menn 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie som utfører landbruksarbeid på driftsenheten: kvinner 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer 

Alle andre personer enn gårdbrukeren og hans/hennes familiemedlemmer som utfører landbruksarbeid og mottar en form for 

vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia) fra driftsenheten. 

Fast arbeidskraft viser til personer som har utført landbruksarbeid på driftsenheten hver uke i løpet av de siste tolv 

månedene forut for undersøkelsens referansedag, uansett ukentlig arbeidstid. 

Dette omfatter også personer som selv om de har arbeidet fast i en del av de siste tolv månedene, ikke har arbeidet i hele 

dette tidsrommet, av følgende grunner: 

1.  spesielle produksjonsforhold på driftsenheten (for eksempel enheter som spesialiserer seg på produksjon av oliven eller 

druer eller frukt og grønnsaker på friland eller på oppfôring av dyr på beite eller der det bare er bruk for arbeidskraften i 

et begrenset antall måneder i året), 

2.  fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, dødsfall, 

3.  begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved driftsenheten (omfatter også arbeidere som avslutter sitt arbeidsforhold 

hos én driftsenhet for å arbeide for en annen driftsenhet i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens 

referansedag), 

4.  full arbeidsstans i driftsenheten på grunn av tilfeldige hendelser (oversvømmelse, brann osv.). 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: kvinner 

— Landbruksarbeid på driftsenheten (unntatt husarbeid) 

Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner 

Omfatter personer som i løpet av de siste tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag ikke har arbeidet på 

driftsenheten hver uke, av andre grunner enn de som er angitt under «Fast arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer». 

Arbeidsdager utført av midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, viser til alle dager som er av en slik lengde 

at arbeidstakeren mottar lønn eller en form for vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia) 

for en hel dags arbeid som vanligvis utføres av en heltidsarbeidende landbruksarbeider. Fridager og fravær pga. sykdom skal 

ikke tas med. 

Med hel arbeidsdag menes en normal arbeidsdag for fast ansatte heltidsarbeidende landbruksarbeidere. 

ii)  ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID: ARBEID PÅ DRIFTSENHETEN SOM IKKE ER LANDBRUKSARBEID (IKKE DIREKTE 

TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN), OG ARBEID UTENFOR DRIFTSENHETEN 

Med annet inntektsgivende arbeid menes all virksomhet som utføres mot vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, 

herunder betaling i naturalia), unntatt landbruksarbeid på driftsenheten, som definert i avsnitt IV i), og annet inntektsgivende 

arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten, som definert i vedlegg V i). 

Dette omfatter landbruksarbeid utført av arbeidskraften til en driftsenhet for en annen driftsenhet.  
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Opplysningene samles inn bare for gårdbrukere på driftsenheter der gårdbrukeren er en fysisk person (dvs. der gårdbrukeren 

også er driftslederen) og for alle sammenslutninger av driftsenheter. Det skal ikke samles inn opplysninger for eneansvarlige 

gårdbrukere der gårdbrukeren ikke er driftsleder samt for juridiske personer. 

Opplysninger om annet inntektsgivende arbeid skal registreres for gårdbrukeren og for andre medlemmer av den eneansvarlige 

gårdbrukerens familie. Opplysningene skal bare registreres dersom de er involvert i gårdsarbeid eller annet arbeid med direkte 

tilknytning til driftsenheten. 

Sekundærvirksomhet som ikke kan skilles ut og ikke er inntektsgivende landbruksarbeid, skal ikke tas med ettersom det inngår 

i landbruksarbeid. 

Arbeid som er omfattet, klassifiseres som 

— hovedvirksomhet – virksomhet som opptar minst like mye tid som landbruksarbeidet utført for driftsenheten, 

— sekundærvirksomhet – virksomhet som opptar mindre tid enn landbruksarbeidet utført for driftsenheten. 

Annet inntektsgivende arbeid som utføres av en gårdbruker som også er driftsleder: 

Alt inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten, og som utføres av en gårdbruker som også er 

driftsleder, som hans/hennes hoved- eller sekundærvirksomhet. 

Annet inntektsgivende arbeid som utføres av den eneansvarlige gårdbrukerens familiemedlemmer: 

Hovedvirksomhet. 

Antall personer (enten den eneansvarliges ektefelle eller andre familiemedlemmer) som har som hovedvirksomhet 

inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten. 

Sekundærvirksomhet 

Antall personer (enten den eneansvarliges ektefelle eller andre familiemedlemmer) som har som sekundærvirksomhet 

inntektsgivende arbeid som ikke har direkte tilknytning til driftsenheten. 

V. ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID PÅ DRIFTSENHETEN (MED DIREKTE TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN) 

i)  LISTE OVER ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID 

Annet inntektsgivende arbeid på driftsenheten omfatter alt annet arbeid enn landbruksarbeid med direkte tilknytning til 

driftsenheten og med økonomisk betydning for den. 

Med «arbeid med tilknytning til driftsenheten» menes virksomhet der enten driftsenhetens ressurser (areal, bygninger, maskiner 

o.l.) eller produkter benyttes. Dersom det bare brukes arbeidskraft (familie og ikke-familie), og ingen andre av driftsenhetens 

ressurser, anses arbeidskraften å arbeide for to ulike arbeidsgivere, og dette annet inntektsgivende arbeid anses derfor ikke å ha 

direkte tilknytning til driftsenheten. 

Omfatter både landbruksarbeid og annet arbeid enn landbruksarbeid for andre driftsenheter. 

Med inntektsgivende arbeid menes i denne sammenheng aktivt arbeid, og finansinvesteringer omfattes derfor ikke. Utleie av 

areal for ulike aktiviteter uten ytterligere involvering i disse aktiviteter, omfattes heller ikke. 

Yting av helse- og sosialtjenester eller tjenester knyttet til undervisning 

Virksomhet som er knyttet til yting av helse- og sosialtjenester eller undervisningstjenester og/eller forretningsvirksomhet 

med sosiale interesser, der driftsenhetens ressurser eller dens råvarer benyttes. 

Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid 

All virksomhet innen turisme, innkvartering, besøk på driftsenheten av turister eller andre grupper, sports- og rekreasjons-

aktiviteter osv. der driftsenhetens areal, bygninger eller andre ressurser brukes.  



11.3.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 17/1177 

 

Håndverk 

Håndverksprodukter som framstilles på driftsenheten av gårdbrukeren eller hans/hennes familiemedlemmer, eller av 

arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, forutsatt at de også utfører landbruksarbeid, uansett hvordan produktene 

selges. 

Bearbeiding av landbruksvarer 

All bearbeiding av en landbruksråvare til et sekundærprodukt på driftsenheten, uansett om råmaterialet er framstilt på 

driftsenheten eller kjøpt utenfra. Dette omfatter bearbeiding av kjøtt, ysting osv. 

All bearbeiding av landbruksvarer hører inn under denne rubrikken, uansett om det anses som landbruksvirksomhet eller 

ikke. Produksjon av vin eller olivenolje omfattes derfor ikke med mindre den innkjøpte delen av vin eller olivenolje er 

betydelig. 

Produksjon av fornybar energi 

Produksjon av fornybar energi til salgsformål, herunder biogass, biodrivstoff eller elektrisk kraft ved bruk av vindturbiner, 

annet utstyr eller landbruksråvarer. 

Fornybar energi som bare produseres til bruk på driftsenheten, skal ikke tas med her. 

Bearbeiding av trevirke (for eksempel sagbruk) 

Bearbeiding av råtømmer på driftsenheten til salgsformål (saging av tømmer osv.). 

Akvakultur 

Oppdrett av fisk, ferskvannskreps osv. på driftsenheten. Virksomhet som bare omfatter fiske, skal ikke tas med. 

Leiearbeid (med bruk av driftsenhetens utstyr) 

Leiearbeid der driftsenhetens utstyr brukes, enten innenfor eller utenfor landbrukssektoren, for eksempel snørydding, 

transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tjenesteyting innenfor landbruks- og miljøområdet osv. 

Landbruksarbeid (for andre driftsenheter) 

Arbeid som ikke er landbruksarbeid 

Skogbruk 

Skogbruksarbeid som benytter arbeidskraft på driftsenheten og driftsenhetens maskiner og utstyr som vanligvis brukes til 

landbruksformål. 

Annet 

Annet inntektsgivende arbeid i tilknytning til driftsenheten som ikke ellers er nevnt. 

Hvem er involvert? 

Arbeid som er omfattet, klassifiseres som 

— hovedvirksomhet – som opptar minst like mye tid som landbruksarbeidet utført for driftsenheten, 

— sekundærvirksomhet – virksomhet som opptar mindre tid enn landbruksarbeidet utført for driftsenheten. 

Gårdbruker som også er driftsleder 

Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som hovedvirksomhet 

Andre medlemmer av den eneansvarlige gårdbrukerens familie, som sekundærvirksomhet 

Personer som ikke er familiemedlemmer, men som arbeider fast på driftsenheten, som hovedvirksomhet 

Personer som ikke er familiemedlemmer, men som arbeider fast på driftsenheten, som sekundærvirksomhet 
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ii)  BETYDNINGEN AV ANNET INNTEKTSGIVENDE ARBEID MED DIREKTE TILKNYTNING TIL DRIFTSENHETEN 

Prosentdel av driftsenhetens sluttproduksjon 

Betydningen av annet inntektsgivende arbeid som har direkte tilknytning til driftsenhetens sluttproduksjon, beregnes som 

andelen av omsetningen fra annet inntektsgivende arbeid som har direkte tilknytning til driftsenheten i forhold til driftsenhetens 

samlede omsetning og dens direkte betalinger i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013(1). 

(FORHOLD) =  

(Omsetning fra annet inntektsgivende arbeid med direkte tilknytning til driftsenheten 

Driftsenhetens samlede omsetning (landbruksarbeid og annet inntektsgivende arbeid med 

direkte tilknytning til driftsenheten) + direkte betalinger) 

VI. STØTTE TIL UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Driftsenheten har dratt nytte av følgende tiltak for utvikling av landdistriktene de siste tre årene 

Tiltakene fastsatt i avdeling III, kapittel 1 i forordning (EU) nr. 1305/2013 som gårdbrukeren har dratt nytte av. 

Det skal samles inn opplysninger om hvorvidt driftsenheten har dratt nytte av noen av følgende tiltak for utvikling av 

landdistriktene de siste tre årene i henhold til visse faste standarder og regler angitt i det seneste regelverket. 

Gårdbrukeres deltaking i ordninger for næringsmiddelkvalitet 

Artikkel 16 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Kvalitetsordninger for landbruksvarer og næringsmidler 

Betalinger i tilknytning til Natura 2000 og rammedirektivet om vann(2) 

Artikkel 30 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Natura 2000 og betalinger i henhold til rammedirektivet om vann 

Betalinger for miljø- og klimavennlig landbruk 

Artikkel 28 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Miljø- og klimavennlig landbruk 

Økologisk landbruk 

Artikkel 29 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Økologisk landbruk 

Betaling for dyrevelferd 

Artikkel 33 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Dyrevelferd 

Investeringer i fysiske eiendeler 

Artikkel 17 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i fysiske eiendeler 

Forebygging og gjenoppretting av skade på landbrukets produksjonspotensial som skyldes naturkatastrofer og 

andre katastrofer 

Artikkel 18 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Gjenoppretting av landbrukets produksjonspotensial som skyldes 

naturkatastrofer og andre katastrofer, og innføring av passende forebyggende tiltak 

Landbruks- og næringsutvikling 

Artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Landbruks- og næringsutvikling 

Investeringer i utvikling av skogarealer og skogers levedyktighet 

Artikkel 21 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i utvikling av skogarealer og skogers levedyktighet 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1307/2013 av 17. desember 2013 om fastsettelse av regler for direkte betalinger til 

gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk, og om oppheving av rådsforordning (EF)  

nr. 637/2008 og rådsforordning (EF) nr. 73/2009 (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 608). 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 
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Nyplanting av skog og opprettelse av skogmark 

Artikkel 22 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Nyplanting av skog og opprettelse av skogmark 

Etablering av systemer for skoglandbruk 

Artikkel 23 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Etablering av systemer for skoglandbruk 

Forebygging og gjenoppretting av skader på skog 

Artikkel 24 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Forebygging og gjenoppretting av skade på skog som skyldes skogbranner, 

naturkatastrofer og andre katastrofer 

Investeringer som forbedrer skogers motstandsdyktighet og miljøverdi 

Artikkel 25 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer som forbedrer skogøkosystemers motstandsdyktighet og 

miljøverdi 

Investeringer i skogbruksteknologier og i bearbeiding, mobilisering og markedsføring av skogbruksprodukter 

Artikkel 26 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Investeringer i skogbruksteknologier og i bearbeiding, mobilisering og 

markedsføring av skogbruksprodukter 

Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Artikkel 31 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Artikkel 34 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Risikohåndtering 

Artikkel 36 i forordning (EU) nr. 1305/2013: Risikohåndtering 

VII. METODER FOR JORDFORVALTNING OG HUSDYRGJØDSELHÅNDTERING SOM BRUKES PÅ DRIFTSENHETER I 

LANDBRUKET 

Metoder for opparbeiding av jord på dyrkbar mark (friland) 

Konvensjonell opparbeiding av jord 

Dyrkbar mark som bearbeides med konvensjonell opparbeiding der jorden vendes, vanligvis med veltefjøl eller skålplog 

som første bearbeiding, etterfulgt av sekundær bearbeiding med skålharver. 

Redusert opparbeiding av jord 

Dyrkbar mark som bearbeides med skånsom opparbeiding (redusert opparbeiding), en praksis eller metode som etterlater 

planterester (minst 30 %) på jordoverflaten for å begrense erosjon og holde på fuktighet, vanligvis ved å ikke vende jorden. 

Ingen opparbeiding (unntatt dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster) 

Dyrkbar mark som ikke opparbeides mellom høsting og såing. 

Jorddekke på dyrkbar mark (friland) 

Måten dyrkbar mark er dekket med planter eller rester eller ligger bar om vinteren. 

Vanlige vintervekster 

Dyrkbar mark der vekster sås om høsten og vokser om vinteren (vanlige vintervekster som for eksempel høsthvete), og 

vanligvis høstes eller brukes til beite.  
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Dekkvekster eller mellomvekster 

Dyrkbar mark der planter sås for å redusere tapet av jord, næringsstoffer og plantevernmidler i løpet av vinteren eller andre 

perioder der marken ellers ville vært bar og utsatt for tap. Disse vekstene har lav økonomisk verdi, og har som hovedmål å 

beskytte jorden og næringsstoffene. 

Vanligvis pløyes de om våren før tilsåing med andre vekster, og de høstes ikke og brukes heller ikke til beiting. 

Planterester 

Dyrkbart mark som om vinteren er dekket med planterester og stubb fra forrige høstesesong. Omfatter ikke mellomvekster 

og dekkvekster. 

Bar jord 

Dyrkbar mark som pløyes eller på annen måte bearbeides om høsten og ikke sås eller dekkes med planterester om vinteren, 

men ligger bar til det landbrukstekniske arbeid før såing eller i forbindelse med såing etterfølgende vår. 

Dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster 

Dyrkbar mark (friland) som er dekket av flerårige vekster som ikke sås eller dyrkes i referanseåret. 

Vekselbruk på dyrkbar mark 

Vekselbruk innebærer å alternere vekster på en bestemt mark etter planlagt mønster eller rekkefølge i etterfølgende år, slik at 

vekster av samme art ikke blir dyrket uavbrutt på samme mark. 

Andel dyrkbar mark som inngår i vekselbruket 

Dyrkbar mark er del av planlagt vekselbruk. 

Områder med økologisk fokus – samlet areal med grensemerker, buffersoner, hekker, trær, brakkmark, biotoper, 

skogkledde områder og landskapstrekk 

Områder som driftslederen garanterer er et område med økologisk fokus i samsvar med artikkel 46 i forordning (EU)  

nr. 1307/2013. Samlet areal med grensemerker, buffersoner, hekker, trær, brakkmark, biotoper, skogkledde områder og 

landskapstrekk. 

Skal bare rapporteres av driftsenheter med mer enn 15 ha dyrkbar mark. 

Metoder for husdyrgjødsling 

Prosentdelen av driftsenhetens samlede gjødsling (produsert og tilført minus fraført) som spres på landbruksarealet ved bruk av 

de ulike metodene som finnes. 

Bredspredning 

Husdyrgjødsel spres på overflaten av et landområde eller vekstareal uten bruk av stripespredning. 

Ingen innarbeiding 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som ikke innarbeides i jorden. Omfatter husdyrgjødsel som ikke 

er innarbeidet i jorden 24 timer etter bredspredning. 

Innarbeiding innen fire timer 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden innen fire timer etter 

spredning. 

Innarbeiding etter fire timer 

Prosentdelen av den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden senere enn fire timer etter 

spredning. Husdyrgjødsel som ikke er innarbeidet i løpet av 24 timer etter bredspredning, skal ikke omfattes her, men 

under «Ingen innarbeiding». 
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Stripespredning 

Flytende husdyrgjødsel påføres et område i parallelle striper uten husdyrgjødsel mellom stripene ved hjelp av en 

stripespreder som er festet til enden av en beholder eller traktor for å spre flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel i 

jordhøyde. 

Slepeslange 

En type stripespreder som består av et antall slanger festet til en bom, men som ikke bruker utstyr beregnet på å skille 

vekster eller gress. 

Slepesko 

En type stripespreder som består av et antall fot- eller skoformede innretninger festet til en bom som skiller vekster eller 

gress, for å plassere husdyrgjødselen i striper på overflaten samtidig som søl på vekster og gress reduseres. 

Nedfelling 

Spredning av flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel i riller i jorden i ulike dybder avhengig av type nedfeller. 

Grunn nedfelling 

Sporene er grunne, vanligvis rundt 50 mm dype. De holdes åpne etter at gjødselen er plassert. 

Dyp nedfelling 

Sporene er dypere, vanligvis rundt 150 mm dype. De lukkes etter at gjødselen er plassert. 

Innførsel og utførsel av husdyrgjødsel til og fra driftsenheten 

Samlet mengde produsert husdyrgjødsel som føres ut av driftsenheten 

Mengden husdyrgjødsel som transporteres vekk fra driftsenheten. 

Husdyrgjødsel som føres inn til driftsenheten 

Mengden husdyrgjødsel som leveres til driftsenheten til bruk i landbruk, uavhengig av om gjødselen mottas mot 

betaling eller gratis.» 

 __________  


