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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2018/1874 

av 29. november 2018 

om dataene som skal framlegges for 2020 i henhold til europaparlaments- og rådsforordning  

(EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av forordning (EF) nr. 1166/2008  

og (EU) nr. 1337/2011 med hensyn til listen over variabler og beskrivelsen av dem(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1091 om integrert jordbruksstatistikk og om oppheving av 

forordning (EF) nr. 1166/2008 og (EU) nr. 1337/2011(1), særlig artikkel 5 nr. 4 og artikkel 8 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved forordning (EU) 2018/1091 fastsettes det både en ramme for europeisk statistikk på nivået for jordbruksbedrifter og 

for integrering av informasjon om deres struktur med opplysninger om produksjonsmetoder, tiltak for utvikling av 

landdistriktene, jordbruksbaserte miljøaspekter og andre relevante opplysninger. 

2) Medlemsstatene bør samle inn data som svarer til kjernedataene, rammeutvidelsen og emnene og de detaljerte emnene 

innenfor modulene som fastsatt i forordning (EU) 2018/1091. 

3) I henhold til artikkel 8 nr. 2 i forordning (EU) 2018/1091 skal det samlede antall kjerne- og modulvariabler ikke oversti-

ge 300. 

4) I henhold til artikkel 8 nr. 5 i forordning (EU) 2018/1091 bør jordbruksbedrifter og medlemsstater ikke pålegges vesent-

lige tilleggskostnader som innebærer en uforholdsmessig og urimelig byrde. 

5) Tiltakene i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for det europeiske statistikksystem. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

1. Beskrivelsen av variablene for kjernestrukturdata oppført i vedlegg III til forordning (EU) 2018/1091 skal være som angitt 

i vedlegg I til denne forordningen. 

2. Listen over variablene for emner og detaljerte emner i hver modul er angitt i vedlegg II. 

3. Beskrivelsen av variablene som medlemsstatene skal bruke i forbindelse med emnene og de detaljerte emnene i hver 

modul oppført i vedlegg II, skal være som angitt i vedlegg III. 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 29. november 2018. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 306 av 30.11.2018, s. 14, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 83/2021 av  

5. februar 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 200 av 7.8.2018, s. 1. 
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VEDLEGG I 

Beskrivelse av variablene som skal brukes i forbindelse med kjernestrukturdataene og rammeutvidelsen som angitt i 

vedlegg III til forordning (EU) 2018/1091 

I. GENERELLE VARIABLER 

Undersøkelsesdata 

CGNR 001 – Identifikasjonskode for jordbruksbedriften 

Den entydige identifikasjonskoden for jordbruksbedriften er et unikt identifikasjonsnummer som brukes 

ved overføring av dataene. 

Jordbruksbedriftens beliggenhet 

Jordbruksbedriftens beliggenhet er der dens hovedvirksomhet utøves. 

CGNR 002 – Geografisk beliggenhet 

Cellekoden for INSPIREs 1 km store statistiske rutenettceller til felleseuropeisk bruk(1) der jordbruksbe-

driften ligger. Denne koden vil bare bli brukt for overføringsformål. 

For dataformidlingsformål vil 1 km-rutenettet, i tillegg til de normale kontrollmekanismene for utlevering 

av tabelldata, bare bli brukt dersom det er flere enn ti jordbruksbedrifter i rutenettcellen. Dersom dette ikke 

er tilfellet, vil det, alt etter behov, bli brukt sammenslåtte rutenettceller på 5 km, 10 km eller større. 

CGNR 003 – NUTS 3-region 

Koden for NUTS 3-regionen(2) (i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003(3)) 

der jordbruksbedriften ligger. 

CGNR 004 – Jordbruksbedriften har arealer klassifisert som områder med naturgitte begrensninger i henhold til 

forordning (EU) nr. 1305/2013 

Opplysninger om områder med naturgitte begrensninger skal framlegges i samsvar med artikkel 32 i 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013(4). 

L – jordbruksbedriften ligger i et annet område enn et fjellområde med betydelige naturgitte begrensninger. 

M – jordbruksbedriften ligger i et fjellområde. 

O – jordbruksbedriften ligger i et annet område med spesifikke begrensninger. 

N – jordbruksbedriften er ikke en del av et område med naturgitte begrensninger. 

Jordbruksbedriftens rettslige form 

Jordbruksbedriftens rettslige form avhenger av innehaverens status. 

 Det juridiske og økonomiske ansvaret for jordbruksbedriften innehas av: 

CGNR 005 – Fysisk person som er eneinnehaver av jordbruksbedriften dersom jordbruksbedriften er selvstendig 

En enkeltperson og fysisk person som er innehaver av en jordbruksbedrift som ikke er tilknyttet andre 

innehaveres jordbruksbedrifter, verken ved felles ledelse eller ved lignende ordninger. 

Jordbruksbedrifter som oppfyller dette vilkåret, kalles jordbruksbedrifter med eneinnehaver. 

CGNR 006 – – Dersom svaret er ja, er innehaveren også driftslederen? 

CGNR 007 – – – Dersom svaret er nei, er driftslederen et medlem av innehaverens familie? 

CGNR 008 – – – – Dersom svaret er ja, er driftslederen innehaverens ektefelle? 
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CGNR 009 – Felles eierskap 

Fysiske personer som er eneinnehavere av en jordbruksbedrift som ikke er tilknyttet andre innehaveres 

jordbruksbedrifter, og som eier og leder jordbruksbedriften i fellesskap. 

CGNR 010 – To eller flere fysiske personer som er deleiere, dersom jordbruksbedriften er en jordbruksbedrift 

der innehaveren er en gruppe personer (partnere) 

Deleiere i en jordbruksbedrift der innehaveren er en gruppe personer (partnere), er fysiske personer som 

sammen eier, forpakter eller på annen måte sammen driver én jordbruksbedrift, eller som sammen driver 

sine egne jordbruksbedrifter som om det var én jordbruksbedrift. Et slikt samarbeid skal skje i henhold til 

loven eller etter skriftlig avtale. 

CGNR 011 – Juridisk person 

Et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men som har samme alminnelige rettigheter og plikter som en 

enkeltperson, f.eks. mulighet til å reise sak eller være part i en sak (alminnelig rettslig handleevne). 

CGNR 012 – – Dersom svaret er ja, er jordbruksbedriften en del av en foretaksgruppe? 

En foretaksgruppe er en gruppe av foretak som er rettslig og/eller finansielt knyttet sammen, og som 

kontrolleres av hovedforetaket. 

Et «foretak» består av den minste kombinasjonen av juridiske enheter som utgjør en organisatorisk 

enhet som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutnings-

myndighet, særlig med hensyn til bruken av sine ressurser i den løpende driften. Et foretak utøver en 

eller flere former for virksomhet på et eller flere steder. Et foretak kan bestå av én juridisk enhet. 

CGNR 013 – Jordbruksbedriften er en enhet på fellesjord 

Med henblikk på datainnsamling og -registrering er en jordbruksbedrift som er en «enhet på fellesjord», en 

enhet som består av jordbruksarealet i drift som brukes av flere jordbruksbedrifter i henhold til felles ret-

tigheter. 

CGNR 014 – Innehaveren mottar EU-støtte for jord eller dyr i jordbruksbedriften og inngår dermed i det in-

tegrerte forvaltnings- og kontrollsystemet (IACS) 

Innehaveren er en aktiv gårdbruker som definert i artikkel 9 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

nr. 1307/2013(5), og søknaden om tilskudd er godkjent. 

CGNR 015 – Innehaveren er en ung gårdbruker eller en ny gårdbruker som har mottatt finansiell støtte for dette 

formålet innenfor rammen av den felles landbrukspolitikk i de tre foregående årene 

Den finansielle støtten kan omfatte direkte betalinger i henhold til artikkel 50 og 51 i forordning (EU)  

nr. 1307/2013 eller støtte fra programmer for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 nr. 1 

bokstav a) i) om etableringsstøtte til unge gårdbrukere i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

Jordbruksbedriftens driftsleder 

Jordbruksbedriftens driftsleder er den fysiske personen som er ansvarlig for den normale daglige økonomiske og produksjons-

messige virksomheten i jordbruksbedriften. 

Med jordbruksarbeid menes enhver type arbeid i jordbruksbedriften som bidrar til 

(i) virksomhetene definert i artikkel 2 bokstav a) i forordning (EU) 2018/1091, 

(ii) vedlikehold av produksjonsmidlene eller 

(iii) virksomhetene som er direkte avledet av disse produksjonsvirksomhetene. 

Med tid som brukes til jordbruksarbeid i jordbruksbedriften, menes den arbeidstiden som faktisk brukes til jordbruksarbeid i 

jordbruksbedriften, unntatt arbeid i innehaverens eller driftslederens husholdning. 

Med fulltids årsverk i jordbruket menes sysselsatte normalårsverk, dvs. utførte timeverk delt på gjennomsnittlig antall utførte 

arbeidstimer per år ved fulltidsarbeid i landet. 

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

disse ikke angir antallet timer per år, regnes 1 800 timer som et minimum (225 arbeidsdager à åtte timer). 

CGNR 016 – Fødselsår 

Jordbruksbedriftens driftsleders fødselsår. 
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CGNR 017 – Kjønn 

Jordbruksbedriftens driftsleders kjønn. 

M – mann 

F – kvinne 

CGNR 018 – Jordbruksarbeid i jordbruksbedriften (unntatt husholdningsarbeid) 

Prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket(6) for jordbruksarbeid som utføres av jordbruksbedriftens 

driftsleder. 

CGNR 019 – År da personen ble klassifisert som driftsleder for jordbruksbedriften 

Det året da jordbruksbedriftens driftsleder fikk oppgaven som driftsleder. 

CGNR 020 – Driftslederens landbruksutdanning 

Det høyeste landbruksutdanningsnivået som driftslederen har oppnådd: 

PRACT – bare praktisk erfaring med jordbruk dersom driftslederens erfaring ble oppnådd gjennom 

praktisk arbeid i en jordbruksbedrift. 

BASIC – grunnleggende landbruksutdanning dersom driftslederen har avsluttet utdanning på en land-

bruksskole 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. 

FULL – fullstendig landbruksutdanning dersom driftslederen har gjennomgått en form for utdanning som 

tilsvarer minst to års heltidsutdanning etter obligatorisk skolegang, og som er fullført ved landbruksskole, 

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

fiskeoppdrett, veterinærvitenskap, landbruksteknologi eller et beslektet fag. 

CGNR 021 – Yrkesrettet opplæring som driftslederen har gjennomgått de siste tolv månedene 

Dersom driftslederen har gjennomgått yrkesrettet opplæring, et opplæringstiltak eller en opplæringsaktivi-

tet som tilbys av en lærer eller opplæringsinstitusjon hvis primære mål er tilegnelse av nye ferdigheter 

knyttet til jordbruksvirksomheten eller virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften eller 

utvikling og forbedring av eksisterende virksomhet. 

Driftsform for jordbruksarealet i drift (i forhold til innehaveren) 

Driftsform avhenger av situasjonen på en referansedag i undersøkelsesåret. 

CGNR 022 – Jordbruk på egen jord 

Hektar jordbruksareal i drift som drives av jordbruksbedriften, og som er innehaverens eiendom eller 

drives av vedkommende i egenskap av å være brukshaver eller langsiktig forpakter eller i henhold til andre 

tilsvarende driftsformer. 

CGNR 023 – Jordbruk på forpaktet jord 

Hektar jordbruksareal i drift som forpaktes av jordbruksbedriften mot et fast vederlag avtalt på forhånd (i 

kontanter, naturalia eller annet), og som det er inngått forpaktningsavtale (skriftlig eller muntlig) for. Jord-

bruksarealet i drift kan bare henføres til én jordbruksbedrift. Dersom jordbruksarealet i drift er forpaktet til 

mer enn én jordbruksbedrift i referanseåret, regnes det vanligvis til den jordbruksbedriften det tilhørte på 

undersøkelsens referansedag, eller den jordbruksbedriften som har brukt det i den lengste perioden i 

referanseåret. 
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CGNR 024 – Samdrift og andre driftsformer 

Hektar jordbruksareal i drift som er 

a) delt, dvs. som dyrkes i fellesskap av jordeieren og en gårdbruker i henhold til en muntlig eller skriftlig 

samdriftsavtale. Avkastningen (økonomisk eller fysisk) til arealet med samdrift deles mellom de to 

partene i henhold til en avtalt fordeling, 

b) brukt i henhold til andre driftsformer som ikke omfattes av foregående poster. 

CGNR 025 – Fellesjord 

Hektar jordbruksareal i drift som brukes av jordbruksbedriften, men som ikke tilhører den direkte, dvs. der 

felles rettigheter gjelder. 

CGNR 026 – Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har produksjon som omfattes av jordbrukspraksis i henhold til visse faste standarder og 

regler angitt i i) rådsforordning (EF) nr. 834/2007(7) eller europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2018/848(8) eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennom-

føringsreglene for økologisk produksjon. 

CGNR 027 – Samlet del av jordbruksbedriftens jordbruksareal i drift som drives med økologiske produksjons-

metoder som er sertifisert i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske unions regler 

Hektar jordbruksareal i drift i jordbruksbedriften som fullt ut drives i samsvar med prinsippene for øko-

logisk produksjon som angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848, eller, 

dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for 

sertifisering av økologisk produksjon. 

CGNR 028 – Samlet del av jordbruksbedriftens jordbruksareal i drift som er under omlegging til økologiske 

produksjonsmetoder som skal sertifiseres i samsvar med nasjonale regler eller Den europeiske 

unions regler 

Hektar jordbruksareal i drift i jordbruksbedriften der det brukes økologiske produksjonsmetoder i over-

gangen fra ikke-økologisk til økologisk produksjon i en bestemt periode («omleggingsperiode»), som 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det 

seneste regelverket og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for sertifisering av økologisk 

produksjon. 

CGNR 029 – Deltakelse i andre miljøsertifiseringsordninger 

Jordbruksbedriften deltar i nasjonale eller regionale miljøsertifiseringsordninger, f.eks. ordningene om-

handlet i artikkel 43 nr. 2 og nr. 3 bokstav b) eller i vedlegg IX til forordning (EU) nr. 1307/2013 om 

fastsettelse av regler for direkte betalinger til gårdbrukere i henhold til støtteordninger innenfor rammen av 

den felles landbrukspolitikk (gjeldende sertifiseringsordninger tilsvarende den felles landbrukspolitikks 

grønne betaling), og søknaden om tilskudd er godkjent. 

(1) Kommisjonsforordning (EU) nr. 1089/2010 av 23. november 2010 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF 

med hensyn til samvirkingsevnen til geodatasett og -tjenester (EUT L 323 av 8.12.2010, s. 11). 

(2) NUTS: Nomenklatur over regionale statistikkenheter. 

(3) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1059/2003 av 26. mai 2003 om innføring av en felles nomenklatur over regionale 

statistikkenheter (NUTS) (EUT L 154 av 21.6.2003, s. 1). 

(4) 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). 

(5) 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). 

(6) Prosentintervall 2 for fulltids årsverk i jordbruket: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(7) 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). 

(8) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2018/848 av 30. mai 2018 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter 

og om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 834/2007 (EUT L 150 av 14.6.2018, s. 1). 
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II. VARIABLER FOR JORD 

Jordbruksbedriftens samlede areal består av jordbruksarealet i drift (dyrkbar mark, permanent gressmark, permanente vekster 

og kjøkkenhager) og annet jordbruksareal (jordbruksareal som ikke er i drift, skogmark og andre arealer som ikke er nevnt 

annet sted). 

Arealet som skal rapporteres for hver post, kalles hovedarealet og er parsellen(e)s fysiske areal, uavhengig av om det bare var 

én avling eller flere avlinger i avlingsåret. Når det gjelder ettårige vekster, er hovedarealet det tilsådde arealet. Når det gjelder 

permanente vekster, er hovedarealet det samlede beplantede arealet. Når det gjelder vekster som dyrkes etter hverandre, er 

hovedarealet det arealet som opptas av hovedveksten på parsellen i løpet av året. Når det gjelder samdyrking av vekster, er 

hovedarealet det arealet der vekstene samdyrkes. På denne måten angis hvert areal bare én gang. 

Hovedveksten er den veksten som har størst økonomisk verdi. Dersom det ikke er mulig å bestemme hva som er hovedveksten ut 

fra produksjonsverdien, er hovedveksten den veksten som har vært dyrket lengst på arealet. 

Jordbruksarealet i drift er det samlede arealet av dyrkbar mark, permanent gressmark, permanente vekster og kjøkkenhager 

som brukes av jordbruksbedriften, uavhengig av driftsformen. 

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. Ved vekselbruk byttes vekstene normalt hvert år, men veksel-

bruk med flerårige vekster er mulig. 

Friland og arealer i veksthus skal rapporteres separat. 

CLND 001 – Jordbruksareal i drift 

Hektar jordbruksareal i drift. 

CLND 002 – – Dyrkbar mark 

Hektar jord som bearbeides regelmessig (pløyes eller oppdyrkes), vanligvis som en del av et veksel-

bruk. 

CLND 003 – – – Kornslag til produksjon av korn (herunder frø) 

Hektar med alle kornslag som høstes i tørr tilstand, uansett bruk. 

CLND 004 – – – – Vanlig hvete og spelthvete 

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

monococcum L. 

CLND 005 – – – – Durumhvete 

Hektar Triticum durum Desf. 

CLND 006 – – – – Rug og høstkornblandinger (vinterblandkorn) 

Hektar rug (Secale cereale L.) sådd på et hvilket som helst tidspunkt, blandinger av rug og 

andre kornslag og andre kornblandinger sådd før eller i løpet av vinteren (vinterbland-

korn). 

CLND 007 – – – – Bygg 

Hektar bygg (Hordeum vulgare L.). 

CLND 008 – – – – Havre og vårkornblandinger (sommerblandkorn) 

Hektar havre (Avena sativa L.) og andre kornslag sådd om våren og dyrket som blandinger 

og høstet i tørr tilstand, herunder frø. 

CLND 009 – – – – Maiskorn og corn-cob-mix 

Hektar mais (Zea mays L.) til høsting av korn, som frø eller som corn-cob-mix. 

CLND 010 – – – – Rughvete 

Hektar rughvete (x Triticosecale Wittmack). 
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CLND 011 – – – – Sorghum 

Hektar sorghum (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench eller Sorghum x sudanense (Piper) 

Stapf.) 

CLND 012 – – – – Andre kornslag ikke nevnt annet sted (bokhvete, hirse, kanarifrø osv.) 

Hektar korn som høstes i tørr tilstand, og som ikke omfattes av foregående poster, f.eks. 

hirse (Panicum miliaceum L.), bokhvete (Fagopyrum esculentum Mill.), kanarifrø 

(Phalaris canariensis L.) og andre kornslag som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 013 – – – – Ris 

Hektar ris (Oryza sativa L.). 

CLND 014 – – – Tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø og blandinger 

av korn og belgfrukter) 

Hektar tørkede belgfrukter og proteinvekster som høstes i tørr tilstand, uansett bruk. 

CLND 015 – – – – Åkererter, bønner og søtlupiner 

Hektar med alle sorter åkererter (Pisum sativum L. convar. sativum eller Pisum sativum  

L. convar. arvense L. eller convar. speciosum) som høstes i tørr tilstand, pluss hektar med 

alle sorter hestebønner eller bønnevikker (Vicia faba L. (partim)) som høstes i tørr tilstand, 

pluss hektar med alle søtlupiner (Lupinus sp.) som høstes i tørr tilstand, herunder frø, 

uansett bruk. 

CLND 016 – – – Rotvekster 

Hektar med vekster som dyrkes for vekstens rot, rotknoll eller modifiserte stengel. Rot- og 

knollvekster og løk som f.eks. gulrot, rødbete eller kålrot tas ikke med. 

CLND 017 – – – – Poteter (herunder settepoteter) 

Hektar poteter (Solanum tuberosum L.). 

CLND 018 – – – – Sukkerbeter (unntatt frø) 

Hektar sukkerbeter (Beta vulgaris L.) beregnet på sukkerindustrien og framstilling av 

alkohol. 

CLND 019 – – – – Andre rotvekster ikke nevnt annet sted 

Hektar fôrbeter (Beta vulgaris L.) og planter av familien Brassicae som hovedsakelig er 

beregnet på fôr, uavhengig av om det er roten eller stilken, og andre planter som hovedsa-

kelig dyrkes for bruk av røttene til fôr, og som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 020 – – – Industriplanter 

Hektar industriplanter som vanligvis ikke selges direkte for konsum, fordi de må bearbeides 

industrielt før sluttbruk. 

CLND 021 – – – – Oljeholdige frø 

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), 

solsikkefrø (Helianthus annus L.), soya (Glycine max (L.) Merril), linfrø (Linum 

usitatissimum L.), sennep (Sinapis alba L.), valmue (Papaver somniferum L.), saflortistel 

(Carthamus tinctorius L.), sesamfrø (Sesamum indicum L.), jordmandel (Cyperus 

esculentus L.), jordnøtt (Arachis hypogea L.), gresskar beregnet på olje (Cucurbita pepo 

var. styriaca) og hamp (Cannabis sativa L.) som dyrkes til produksjon av olje og høstes 

som tørre frø, bortsett fra bomullsfrø (Gossypium spp.). 

CLND 022 – – – – – Raps- og rybsfrø 

Hektar raps (Brassica napus L.) og rybs (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)) som 

dyrkes til produksjon av olje og høstes som tørre frø. 
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CLND 023 – – – – – Solsikkefrø 

Hektar solsikke (Helianthus annuus L.) som høstes som tørre frø. 

CLND 024 – – – – – Soya 

Hektar soya (Glycine max L. Merril) som høstes som tørre frø, både til produksjon av 

olje og til bruk som protein. 

CLND 025 – – – – – Linfrø (oljelin) 

Hektar oljelinsorter (Linum usitatissimum L.) som hovedsakelig dyrkes til produksjon 

av olje, og som høstes som tørre frø. 

CLND 026 – – – – – Andre oljeholdige vekster ikke nevnt annet sted 

Hektar andre vekster som hovedsakelig dyrkes for sitt oljeinnhold, som høstes som 

tørre frø, og som ikke er nevnt annet sted (unntatt bomullsfrø). 

CLND 027 – – – – Fibervekster 

Hektar tekstillin (Linum usitatissimum L), hamp (Cannabis sativa L.), bomull (Gossypium 

spp.), jute (Corchorus capsularis L.), abaca også kalt manillahamp (Musa textilis Née), 

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

CLND 028 – – – – – Tekstillin 

Hektar tekstillinsorter (Linum usitatissimum L.) som hovedsakelig dyrkes til produk-

sjon av fibre. 

CLND 029 – – – – – Hamp 

Hektar hamp (Cannabis sativa L.) som dyrkes til produksjon av halm. 

CLND 030 – – – – – Bomull 

Hektar bomull (Gossypium spp.) til høsting av fibre og/eller bruk som oljeholdige frø. 

CLND 031 – – – – – Andre fibervekster ikke nevnt annet sted 

Hektar andre planter som hovedsakelig dyrkes på grunn av fiberinnholdet, og som 

ikke er nevnt annet sted, f.eks. jute (Corchorus capsularis L.), abaca også kalt 

manillahamp (Musa textilis Née), sisal (Agave sisalana Perrine) og kenaf (Hibiscus 

cannabinus L.). 

CLND 032 – – – – Tobakk 

Hektar tobakk (Nicotiana tabacum L.) som dyrkes på grunn av bladene. 

CLND 033 – – – – Humle 

Hektar humle (Humulus lupulus L.) som dyrkes på grunn av frøkonglene. 

CLND 034 – – – – Aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter 

Hektar aromatiske planter, medisinplanter og krydderplanter som dyrkes for farmasøytiske 

formål, til framstilling av parfyme eller til konsum. 

CLND 035 – – – – Energivekster ikke nevnt annet sted 

Hektar energivekster som utelukkende brukes til produksjon av fornybar energi, som ikke 

er nevnt annet sted, og som dyrkes på dyrkbar mark. 

CLND 036 – – – – Andre industriplanter ikke nevnt annet sted 

Hektar andre industriplanter som ikke er nevnt annet sted. 

CLND 037 – – – Planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark 

Hektar med alle åkervekster som høstes i umoden tilstand, og som hovedsakelig er beregnet på 

fôr eller produksjon av fornybar energi, dvs. korn, gress, belgvekster eller industriplanter og andre 

åkervekster som høstes og/eller brukes i umoden tilstand. 
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CLND 038 – – – – Midlertidig gressmark og beitemark 

Hektar gressplanter til beiting, høy eller ensilasje som en del av vanlig vekselbruk, som 

varer i minst ett og normalt mindre enn fem avlingsår, og som tilsås med gress eller 

gressblandinger. 

CLND 039 – – – – Belgvekster som høstes i umoden tilstand 

Hektar belgvekster som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele planter, hovedsakelig 

til bruk som fôr eller energi. 

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

umoden tilstand eller som tørket høy, skal tas med. 

CLND 040 – – – – Grønnfôrmais 

Hektar med alle former for mais (Zea mays L.) som hovedsakelig dyrkes til ensilasje (hel 

kolbe, deler av eller hele planten) og ikke til høsting av korn. 

CLND 041 – – – – Andre kornslag som høstes i umoden tilstand (unntatt grønnfôrmais) 

Hektar med alle kornslag (unntatt mais) som dyrkes og høstes i umoden tilstand som hele 

planter til fôr eller produksjon av fornybar energi (produksjon av biomasse). 

CLND 042 – – – – Andre planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark ikke nevnt annet sted 

Hektar andre ett- eller flerårige (mindre enn fem år) vekster som hovedsakelig er beregnet 

på å bli brukt som fôr, og som høstes i umoden tilstand. Også rester av vekster som ikke er 

nevnt annet sted, dersom hovedinnhøstingen er blitt ødelagt, men restene fremdeles kan 

brukes (som fôr eller fornybar energi). 

CLND 043 – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær 

Hektar med all kål, alle blad- og stengelgrønnsaker, fruktgrønnsaker, rot- og knollvekster og løk, 

friske belgfrukter, andre grønnsaker som høstes friske (ikke tørkede), og jordbær som dyrkes 

utendørs på dyrkbar mark i vekselbruk med andre jordbruks- og hagebruksvekster. 

CLND 044 – – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær som dyrkes i vekselbruk med 

hagebruksvekster (kommersielt hagebruk) 

Hektar friske grønnsaker, meloner og jordbær som dyrkes på dyrkbar mark i vekselbruk 

med andre hagebruksvekster. 

CLND 045 – – – – Friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær som dyrkes i vekselbruk med 

andre vekster enn hagebruksvekster (friland) 

Hektar friske grønnsaker, meloner og jordbær som dyrkes på dyrkbar mark i vekselbruk 

med andre jordbruksvekster. 

CLND 046 – – – Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) 

Hektar med alle blomster og prydplanter som er beregnet på å bli solgt som snittblomster (f.eks. 

roser, hagenelliker, orkideer, gladioler, krysantemum, avskårne blader og andre avskårne 

produkter), i potter, til utplanting og som balkongblomster og -planter (f.eks. rhododendron, 

azalea, krysantemum, begonia, pelargonia, balsamin eller andre planter i potter, til utplanting og 

som balkongplanter) og som løk- og knollblomster og andre prydplanter (tulipaner, hyasinter, 

orkideer, narsisser osv.). 

CLND 047 – – – Frø og spirer 

Hektar frø av røtter (unntatt poteter og andre planter der røttene også brukes som frø), fôrvekster, 

gress, industriplanter (unntatt oljeholdige frø) og frø og spirer av grønnsaker og blomster. 

CLND 048 – – – Andre åkervekster ikke nevnt annet sted 

Hektar åkervekster som ikke er nevnt annet sted. 
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CLND 049 – – – Brakkmark 

Hektar med all dyrkbar mark som enten inngår i vekselbruket eller holdes i god landbruksmessig 

og miljømessig stand (GAEC(1)), som bearbeides eller ikke, men som ikke vil bli høstet i løpet av 

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

avlingsår. Brakkmark kan være 

i) snaumark uten vekster eller 

ii) mark med spontan, naturlig vegetasjon som i visse tilfeller kan brukes som fôr eller pløyes, 

eller 

iii) mark som er tilsådd utelukkende for å produsere grønngjødsel. 

CLND 050 – – Permanent gressmark 

Hektar mark der det permanent (flere år på rad, vanligvis minst fem år) dyrkes grøntfôrvekster, 

fôrvekster eller energivekster som enten er sådd eller vokser naturlig, og som ikke inngår i jordbruks-

bedriftens vekselbruk. 

Gressmarken kan brukes som beitemark, høstes som ensilasje og høy eller brukes til produksjon av 

fornybar energi. 

CLND 051 – – – Kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

Hektar permanent kulturbeite på jord av god eller middels god kvalitet som normalt kan brukes til 

intensiv beiting. 

CLND 052 – – – Naturlig beitemark 

Hektar permanent gressmark med lav avkastning, vanligvis på jord av lav kvalitet, f.eks. 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, ettersom de ikke er tilstrekkelige til en større dyrebestand. 

CLND 053 – – – Permanent gressmark som ikke lenger brukes til produksjon, og som er støtteberettiget 

Hektar permanent gressmark og eng som ikke lenger brukes til produksjon, som i samsvar med 

forordning (EF) nr. 1307/2013 eller, dersom det er relevant, det seneste regelverket bevares i en 

stand som gjør den egnet for beiting eller dyrking uten forberedende tiltak ut over bruk av vanlige 

jordbruksmetoder og -maskiner, og som er berettiget til finansiell støtte. 

CLND 054 – – Permanente vekster (herunder unge og midlertidig forlatte beplantninger, unntatt arealer der 

det bare produseres til eget forbruk) 

Hektar med alle frukttrær, alle sitrustrær, alle nøttetrær, alle bærbeplantninger, alle vinmarker, alle 

oliventrær og alle andre permanente vekster som brukes til konsum (f.eks. te, kaffe eller johann-

esbrød) og for andre formål (f.eks. planteskoler, juletrær eller vekster som brukes til fletting og 

veving, f.eks. rotting eller bambus). 

CLND 055 – – – Frukter, bær og nøtter (unntatt sitrusfrukter, druer og jordbær) 

Hektar beplantninger med kjernefrukter, steinfrukter, bær, nøtter og frukter fra tropiske og sub-

tropiske klimasoner. 

CLND 056 – – – – Kjernefrukter 

Hektar beplantninger med kjernefrukter, f.eks. epler (Malus spp.), pærer (Pyrus spp.), 

kveder (Cydonia oblonga Mill.) eller mispler (Mespilus germanica, L.). 

CLND 057 – – – – Steinfrukter 

Hektar beplantninger med steinfrukter, f.eks. ferskener og nektariner (Prunus persica (L.) 

Batch), aprikoser (Prunus armeniaca L. og andre), søt- og surkirsebær (Prunus avium L.,  

P. cerasus), plommer (Prunus domestica L. og andre) og andre steinfrukter som ikke er 

nevnt annet sted, f.eks. slåpe (Prunus spinosa L.) eller japansk mispel (Eriobotrya 

japonica (Thunb.) Lindl.). 
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CLND 058 – – – – Frukter fra subtropiske og tropiske klimasoner 

Hektar med alle frukter fra subtropiske og tropiske klimasoner, f.eks. kiwier (Actinidia 

chinensis Planch.), avokadoer (Persea americana Mill.) eller bananer (Musa spp.). 

CLND 059 – – – – Bær (unntatt jordbær) 

Hektar med alle dyrkede bær, f.eks. solbær (Ribes nigrum L.), rips (Ribes rubrum L.), 

bringebær (Rubus idaeus L.) eller blåbær (Vaccinium corymbosum L.). 

CLND 060 – – – – Nøtter 

Hektar med alle nøttetrær: valnøtter, hasselnøtter, mandler, kastanjer og andre nøtter. 

CLND 061 – – – Sitrusfrukter 

Hektar sitrusfrukter (Citrus spp.): appelsiner, små sitrusfrukter, sitroner, lime, pomeloer, 

grapefrukter og andre sitrusfrukter. 

CLND 062 – – – Druer 

Hektar vinstokker (Vitis vinifera L.) 

CLND 063 – – – – Druer til produksjon av vin 

Hektar druesorter som vanligvis dyrkes til produksjon av juice, most og/eller vin. 

CLND 064 – – – – – Druer til produksjon av vin med beskyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av vin med beskyttet opprinnel-

sesbetegnelse, og som oppfyller kravene i i) rådsforordning (EF) nr. 491/2009(2) eller, 

dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

CLND 065 – – – – – Druer til produksjon av vin med beskyttet geografisk betegnelse (BGB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av vin med beskyttet geografisk 

betegnelse, og som oppfyller kravene i i) forordning (EF) nr. 491/2009 eller, dersom 

det er relevant, i det seneste regelverket og ii) tilsvarende nasjonale regler. 

CLND 066 – – – – – Druer til produksjon av annen vin ikke nevnt annet sted (uten BOB/BGB) 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av annen vin enn vin med be-

skyttet opprinnelsesbetegnelse (BOB) og vin med beskyttet geografisk betegnelse 

(BGB). 

CLND 067 – – – – Borddruer 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av friske druer. 

CLND 068 – – – – Rosindruer 

Hektar druesorter som normalt dyrkes til produksjon av rosiner. 

CLND 069 – – – Oliven 

Hektar oliventrær (Olea europea L.) som dyrkes til produksjon av oliven. 

CLND 070 – – – Planteskoler 

Hektar med planteskoler der unge treaktige planter dyrkes utendørs med henblikk på senere 

utplanting. 
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CLND 071 – – – Andre permanente vekster, herunder andre permanente vekster til konsum 

Hektar permanente vekster til konsum som ikke er nevnt annet sted, og trær plantet som juletrær 

på jordbruksarealet i drift. 

CLND 072 – – – – Juletrær 

Hektar juletrær som plantes for kommersielle formål, utenfor skog, på jordbruksarealet i 

drift. Beplantninger med juletrær som ikke lenger vedlikeholdes, og som tilhører 

skogmark, tas ikke med. 

CLND 073 – – Kjøkkenhager 

Hektar mark der det normalt dyrkes bl.a. grønnsaker, rotvekster og permanente vekster beregnet på 

innehaverens og vedkommendes husholdnings eget forbruk, som normalt er atskilt fra resten av 

jordbruksarealet, og som framstår som kjøkkenhager. 

CLND 074 – Annet jordbruksareal 

Hektar jordbruksareal som ikke er i drift (jordbruksareal som av økonomiske, sosiale eller andre grunner 

ikke lenger drives, og som ikke inngår i vekselbruket), skogmark samt bebygde arealer, gårdsplasser, veier, 

dammer, steinbrudd, ufruktbar jord, steingrunn osv. 

CLND 075 – – Jordbruksareal som ikke er i drift 

Hektar arealer som tidligere har vært brukt for jordbruksformål, men som i undersøkelsens referanseår 

ikke lenger brukes og ikke inngår i vekselbruket, dvs. som ikke lenger er beregnet på jordbruk. 

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

jordbruksbedrift. 

CLND 076 – – Skogmark 

Hektar mark som er dekket av skogstrær eller krattskog, herunder poppelbeplantninger og andre 

lignende trær innenfor eller utenfor skog samt skogplanteskoler i skog for å dekke jordbruksbedriftens 

eget forbruk, i tillegg til anlegg for skogsdrift (skogsveier, lagringsplasser for tømmer osv.). 

CLND 077 – – – Småskog med kort omdriftstid 

Hektar skogmark til dyrking av trær med en omdriftstid på høyst 20 år. 

Omdriftstiden er tidsrommet mellom første såing/utplanting av trærne og felling av sluttproduk-

tet, uten at vanlige skogsforvaltningstiltak som tynning regnes som felling. 

CLND 078 – – Andre arealer (bebygde arealer, gårdsplasser, veier, dammer og andre uproduktive arealer) 

Hektar jord som er en del av det samlede arealet som tilhører jordbruksbedriften, men som ikke utgjør 

jordbruksareal i drift, jordbruksareal som ikke er i drift, eller skogmark, f.eks. bebygde arealer (med 

mindre de brukes til dyrking av sopp), gårdsplasser, veier, dammer, steinbrudd, ufruktbar jord eller 

steingrunn. 

  Spesielle arealer i jordbruksbedriften 

CLND 079 – – Dyrket sopp 

Hektar sopp som dyrkes i bygninger som er konstruert for eller tilpasset soppdyrking, samt i 

underjordiske rom, huler og kjellere. 
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CLND 080 – Jordbruksareal i drift i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar vekster som i hele eller mesteparten av sin vekstperiode dyrkes i veksthus eller under fast eller 

flyttbart høyt beskyttelsesdekke (av glass eller av stiv eller bøyelig plast). Disse arealene må ikke tas med i 

variablene nevnt over. 

CLND 081 – – Grønnsaker, herunder meloner og jordbær i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med 

tilgang 

Hektar med all kål, alle blad- og stengelgrønnsaker, fruktgrønnsaker, rot- og knollvekster og løk, 

friske belgfrukter, andre grønnsaker som høstes friske (ikke tørkede), og jordbær som dyrkes i vekst-

hus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 082 – – Blomster og prydplanter (unntatt planteskoler) i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke 

med tilgang 

Hektar med alle blomster og prydplanter som er beregnet på å bli solgt som snittblomster (f.eks. roser, 

hagenelliker, orkideer, gladioler, krysantemum, avskårne blader og andre avskårne produkter), i 

potter, til utplanting og som balkongblomster og -planter (f.eks. rhododendron, azalea, krysantemum, 

begonia, pelargonia, balsamin eller andre planter i potter, til utplanting og som balkongplanter) og 

som løk- og knollblomster og andre prydplanter (tulipaner, hyasinter, orkideer, narsisser osv.) i 

veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 083 – – Andre åkervekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar andre åkervekster som ikke er nevnt annet sted, og som dyrkes i veksthus eller under høyt 

beskyttelsesdekke med tilgang. 

CLND 084 – – Permanente vekster i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

Hektar permanente vekster som dyrkes i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang 

CLND 085 – – Annet jordbruksareal i drift i veksthus eller under høyt beskyttelsesdekke med tilgang ikke 

nevnt annet sted 

Hektar jordbruksareal i drift som ikke er nevnt annet sted, og som dyrkes i veksthus eller under høyt 

beskyttelsesdekke med tilgang. 

Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har arealer der det brukes økologiske produksjonsmetoder i henhold til visse fastsatte standarder og regler 

angitt i i) forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket 

og ii) de tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for økologisk produksjon, herunder i omleggingsperioden. 

Vekster er definert i avsnitt II, VARIABLER FOR JORD 

CLND 086 – Jordbruksareal i drift med økologisk jordbruk 

CLND 087 – – Dyrkbar mark med økologisk jordbruk 

CLND 088 – – – Økologiske kornslag til produksjon av korn (herunder frø) 

CLND 089 – – – – Økologisk vanlig hvete og spelthvete 

CLND 090 – – – – Økologisk durumhvete 

CLND 091 – – – Økologiske tørkede belgfrukter og proteinvekster til høsting i tørr tilstand (herunder frø og 

blandinger av korn og belgfrukter) 

CLND 092 – – – Økologiske rotvekster 

CLND 093 – – – – Økologiske poteter (herunder settepoteter) 

CLND 094 – – – – Økologiske sukkerbeter (unntatt frø) 



Nr. 81/1698 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

CLND 095 – – – Økologiske industriplanter 

CLND 096 – – – – Økologiske oljeholdige frø 

CLND 097 – – – – – Økologisk soya 

CLND 098 – – – Økologiske planter som høstes i umoden tilstand fra dyrkbar mark 

CLND 099 – – – – Økologisk midlertidig gressmark og beitemark 

CLND 100 – – – – Økologiske belgvekster som høstes i umoden tilstand 

CLND 101 – – – Økologiske friske grønnsaker (herunder meloner) og jordbær 

CLND 102 – – – Økologiske frø og spirer 

CLND 103 – – Økologisk permanent gressmark 

CLND 104 – – – Økologisk kulturbeite og eng, unntatt naturlig beitemark 

CLND 105 – – – Økologisk naturlig beitemark 

CLND 106 – – Økologiske permanente vekster (herunder unge og midlertidig forlatte beplantninger, unntatt 

arealer der det bare produseres til eget forbruk) 

CLND 107 – – – Økologiske frukter, bær og nøtter (unntatt sitrusfrukter, druer og jordbær) 

CLND 108 – – – Økologiske sitrusfrukter 

CLND 109 – – – Økologiske druer til produksjon av vin 

CLND 110 – – – Økologiske oliven 

CLND 111 – – Økologiske grønnsaker, herunder meloner og jordbær i veksthus eller under høyt beskyttelses-

dekke med tilgang 

Vanning på dyrket mark utendørs 

CLND 112 – Samlet areal som kan vannes 

Hektar samlet jordbruksareal i drift som kan vannes i referanseåret ved hjelp av det anlegget og den 

vannmengden som jordbruksbedriften vanligvis har tilgjengelig. 

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 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). 

(2) Rådsforordning (EF) nr. 491/2009 av 25. mai 2009 om endring av forordning (EF) nr. 1234/2007 om opprettelse av en felles 

markedsordning for landbruksvarer og om særlige bestemmelser for visse landbruksvarer (forordningen om en felles markedsordning) 

(EUT L 154 av 17.6.2009, s. 1). 

 

III. VARIABLER FOR HUSDYR 

Dyrene er ikke nødvendigvis innehaverens eiendom. Dyrene kan befinne seg i jordbruksbedriften (på jordbruksarealer i drift 

eller i husdyrrom som brukes av jordbruksbedriften) eller utenfor den (på fellesbeiter eller under flytting mellom beiter osv.). 

  Storfe 

Storfe (Bos taurus L.) og vannbøfler (Bubalus bubalis L.), herunder hybrider som Beefalo. 

CLVS 001 – – Storfe under ett år 

Antall storfe, hunn- og hanndyr, som er under ett år. 
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CLVS 002 – – Storfe som er fra ett til under to år 

Antall storfe som er minst ett, men under to år. 

CLVS 003 – – – Hanndyr av storfe som er fra ett til under to år 

Antall hanndyr av storfe som er minst ett, men under to år. 

CLVS 004 – – – Kviger som er fra ett til under to år 

Antall hunndyr av storfe som er minst ett, men under to år. 

   Storfe, to år og over 

CLVS 005 – – – Hanndyr av storfe, to år og over 

Antall hanndyr av storfe som er to år og over. 

CLVS 006 – – – Hunndyr av storfe, to år og over 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over. 

CLVS 007 – – – – Kviger, to år og over 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over, og som ennå ikke har kalvet. 

CLVS 008 – – – – Kyr 

Antall hunndyr av storfe som er to år og over, og som har kalvet. 

CLVS 009 – – – – – Melkekyr 

Antall hunndyr av storfe som har kalvet (herunder dyr under to år), og som på 

grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hoved-

sakelig for produksjon av melk beregnet på konsum eller bearbeiding til melke-

produkter. 

CLVS 010 – – – – – Andre kyr enn melkekyr 

Antall hunndyr av storfe som har kalvet (herunder dyr under to år), og som på 

grunn av sin rase eller sine særlige egenskaper holdes utelukkende eller hoved-

sakelig for avl, og hvis melk ikke er beregnet på konsum eller bearbeiding til 

melkeprodukter. 

CLVS 011 – – – – – Bøffelkyr 

Antall bøffelkyr (hunndyr av arten Bubalus bubalis, L.) som har kalvet (herunder 

bøffelkyr under to år). 

CLVS 012 – Sau (alle aldre) 

Antall husdyr av arten Ovis aries L. 

CLVS 013 – – Avlshunndyr av sau 

Antall søyer og bedekkede søyelam, uansett egnethet for melke-/kjøttproduksjon. 

CLVS 014 – – Annen sau 

Antall andre sauer enn avlshunndyr. 

CLVS 015 – Geit (alle aldre) 

Antall husdyr av underarten Capra aegagrus hircus L. 

CLVS 016 – – Avlshunndyr av geit 

Antall hunndyr som har kjeet, og geiter som er blitt paret. 
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CLVS 017 – – Annen geit 

Antall andre geiter enn avlshunndyr. 

  Svin 

Husdyr av arten Sus scrofa domesticus Erxleben. 

CLVS 018 – – Smågris med levendevekt under 20 kg 

Antall smågriser med en levendevekt på under 20 kg 

CLVS 019 – – Avlspurker med levendevekt på 50 kg eller mer 

Antall hunndyr av svin på 50 kg eller mer som skal brukes til avl, uansett om de har griset eller ikke. 

CLVS 020 – – Andre svin 

Antall svin som ikke er nevnt annet sted. 

  Fjørfe 

Husdyr som høner og kyllinger (Gallus gallus L.), kalkuner (Meleagris spp.), ender (Anas spp. og Cairina 

moschata L.), gjess (Anser anser domesticus L.), strutser (Struthio camelus L.) og annet fjørfe som ikke er 

nevnt annet sted, f.eks. vaktler (Coturnix spp.), fasaner (Phasianus spp.), perlehøns (Numida meleagris 

domestica L.) og duer (Columbinae spp.). Fugler som oppdrettes i fangenskap for jaktformål og ikke for 

kjøtt-/eggproduksjon, tas ikke med. 

CLVS 021 – – Broilere 

Antall husdyr av arten Gallus gallus L. som holdes for kjøttproduksjon. 

CLVS 022 – – Verpehøner 

Antall husdyr av arten Gallus gallus L. som har begynt å verpe og holdes for eggproduksjon. 

CLVS 023 – Annet fjørfe 

Antall fjørfe som ikke er nevnt under broilere eller verpehøner. Kyllinger tas ikke med. 

CLVS 024 – – Kalkuner 

Antall husdyr av slekten Meleagris. 

CLVS 025 – – Ender 

Antall husdyr av slekten Anas og arten Cairina moschata L. 

CLVS 026 – – Gjess 

Antall husdyr av arten Anser anser domesticus L. 

CLVS 027 – – Strutser 

Antall strutser (Struthio camelus L.) 

CLVS 028 – – Annet fjørfe ikke nevnt annet sted 

Antall annet fjørfe som ikke er nevnt annet sted. 

  Kaniner 

Husdyr av slekten Oryctolagus. 

CLVS 029 – – Avlshunndyr av kanin 

Antall hunnkaniner (Oryctolagus spp.) som brukes til produksjon av kjøtt, og som har fått unger. 
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CLVS 030 – Bier 

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

CLVS 031 – Dyr av hjortefamilien 

Forekomst av dyr som hjort (Cervus elaphus L.), sikahjort (Cervus nippon Temminck), rein (Rangifer 

tarandus L.) eller dåhjort (Dama dama L.) for produksjon av kjøtt. 

CLVS 032 – Pelsdyr 

Forekomst av dyr som mink (Neovison vison Schreber), ilder (Mustela putorius L.), rev (Vulpes spp. og 

andre), mårhund (Nyctereutes spp.) eller chinchilla (Chinchilla spp.) for produksjon av pels. 

CLVS 033 – Husdyr ikke nevnt annet sted 

Forekomst av husdyr som ikke er nevnt annet sted i dette avsnittet. 

Økologiske produksjonsmetoder som brukes ved husdyrproduksjon 

Jordbruksbedriften har dyr som omfattes av jordbrukspraksis i henhold til visse fastsatte standarder og regler angitt i i) 

forordning (EF) nr. 834/2007 eller forordning (EU) 2018/848 eller, dersom det er relevant, i det seneste regelverket og ii) de 

tilsvarende nasjonale gjennomføringsreglene for økologisk produksjon, herunder i omleggingsperioden. 

Dyr er definert i avsnitt III, VARIABLER FOR HUSDYR 

CLVS 034 – Økologisk oppdrett av storfe 

Antall økologisk oppdrettet storfe. 

CLVS 035 – – – – – Økologisk oppdrett av melkekyr 

Antall økologisk oppdrettede melkekyr. 

CLVS 036 – – – – – Økologisk oppdrett av andre kyr enn melkekyr 

Antall økologisk oppdrettede kyr som ikke er melkekyr. 

CLVS 037 – – – – – Økologisk oppdrett av bøffelkyr 

Forekomst av økologisk oppdrett av bøffelkyr. 

CLVS 038 – Økologisk oppdrett av sau (alle aldre) 

Antall økologisk oppdrettede sauer. 

CLVS 039 – Økologisk oppdrett av geit (alle aldre) 

Antall økologisk oppdrettede geiter. 

CLVS 040 – Økologisk oppdrett av svin 

Antall økologisk oppdrettede svin. 

CLVS 041 – Økologisk oppdrett av fjørfe 

Antall økologisk oppdrettede fjørfe. 

CLVS 042 – – Økologisk oppdrett av broilere 

Antall økologisk oppdrettede broilere. 

CLVS 043 – – Økologisk oppdrett av verpehøner 

Antall økologisk oppdrettede verpehøner. 
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VEDLEGG II 

Liste over variabler per modul 

MODUL 1. ARBEIDSKRAFT OG ANNEN INNTEKTSGIVENDE VIRKSOMHET 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Forvaltning av jordbruksbedriften  

 Detaljerte emner: Innehaver og kjønnsbalanse  

MLFO 001 – Innehaverens kjønn Mann/kvinne 

MLFO 002 – Fødselsår År 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 003 – Innehaverens jordbruksarbeid i jordbruksbedriften Prosentintervall 1 for fulltids 

årsverk i jordbruket(1) 

 Detaljert emne: Sikkerhetstiltak, herunder en sikkerhetsplan for jord-

bruksbedriften 

 

MLFO 004 – Sikkerhetsplan for jordbruksbedriften Ja/nei 

Emne: Familiearbeidskraft  

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall involverte personer og 

kjønnsbalanse 

 

MLFO 005 – Mannlige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

MLFO 006 – Kvinnelige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

Emne: Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer  

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall ansatte personer og kjønns-

balanse 

 

  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regel-

messig i jordbruksbedriften 

 

MLFO 007 – – Mannlig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider 

regelmessig i jordbruksbedriften 

Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

MLFO 008 – – Kvinnelig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbei-

der regelmessig i jordbruksbedriften 

Antall personer per 

prosentintervall 2 for fulltids 

årsverk i jordbruket(2) 

 Detaljert emne: Midlertidig arbeidskraft ansatt av jordbruksbedriften  

MLFO 009 – Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner Antall hele arbeidsdager 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats fra leverandører  

MLFO 010 – Personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften, og som ikke 

omfattes av foregående kategorier. 

Antall hele arbeidsdager 
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Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Type virksomhet  

MLFO 011 – Levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester Ja/nei 

MLFO 012 – Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid Ja/nei 

MLFO 013 – Håndverk Ja/nei 

MLFO 014 – Bearbeiding av jordbruksprodukter Ja/nei 

MLFO 015 – Produksjon av fornybar energi Ja/nei 

MLFO 016 – Treforedling Ja/nei 

MLFO 017 – Akvakultur Ja/nei 

  Leiearbeid (ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr)  

MLFO 018 – – Jordbruksrelatert leiearbeid Ja/nei 

MLFO 019 – – Leiearbeid som ikke er jordbruksrelatert Ja/nei 

MLFO 020 – Skogbruk Ja/nei 

MLFO 021 – Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbe-

driften ikke nevnt annet sted 

Ja/nei 

 Detaljert emne: Betydning for jordbruksbedriften  

MLFO 022 – Prosentdel av annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til 

jordbruksbedriften av jordbruksbedriftens samlede produksjon. 

Prosentintervaller(3) 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 023 – Innehaver har annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jord-

bruksbedriften). 

H/S/I(4) 

MLFO 024 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen 

inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som 

hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 025 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen 

inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som 

sekundær virksomhet. 

Antall personer 

MLFO 026 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i 

jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 027 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i 

jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet. 

Antall personer 
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Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats  

MLFO 028 – Eneinnehaveren, som også er driftsleder i jordbruksbedriften, har annen 

inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften). 

H/S/I(4) 

MLFO 029 – Eneinnehavers familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i 

jordbruksbedriften) som også arbeider i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften) 

som hovedvirksomhet. 

Antall personer 

MLFO 030 – Eneinnehavers familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i 

jordbruksbedriften) som også arbeider i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jordbruksbedriften) 

som sekundær virksomhet. 

Antall personer 

(1) Prosentintervall 1 for fulltids årsverk i jordbruket: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(2) Prosentintervall 2 for fulltids årsverk i jordbruket: (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), (100). 

(3) Prosentintervaller for jordbruksbedriftens samlede produksjon: (≥ 0–≤ 10), (> 10–≤ 50), (> 50–< 100). 

(4) H – hovedvirksomhet, S – sekundær virksomhet, I – ingen involvering 

MODUL 2. UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Jordbruksbedrifter som får støtte gjennom tiltak for utvikling av landdistriktene  

MRDV 001 – Rådgivningstjenester, forvaltningstjenester og avløsertjenester innen jord-

bruk 

Ja/nei 

MRDV 002 – Kvalitetsordninger for jordbruksprodukter og næringsmidler Ja/nei 

MRDV 003 – Investering i fysiske eiendeler Ja/nei 

MRDV 004 – Gjenoppretting av jordbrukets produksjonspotensial etter skader som følge 

av naturkatastrofer og andre katastrofer samt innføring av egnede 

forebyggende tiltak 

Ja/nei 

  Jordbruks- og næringsutvikling  

MRDV 005 – – Etableringsstøtte til unge gårdbrukere Ja/nei 

MRDV 006 – – Etableringsstøtte for utvikling av små jordbruksbedrifter Ja/nei 

MRDV 007 – – Kompletterende nasjonale direkte betalinger for Kroatia Ja/nei 

MRDV 008 – Investeringer i utvikling av skogarealer og forbedring av skogers levedyk-

tighet 

Ja/nei 

  Betalinger for miljø- og klimavennlig jordbruk  

MRDV 009 – – Miljø- og klimavennlig jordbruk Ja/nei 

MRDV 010 – – Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger Ja/nei 
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Variabler Enheter/kategorier 

MRDV 011 – Økologisk jordbruk Ja/nei 

MRDV 012 – Betalinger innenfor rammen av Natura 2000 og rammedirektivet om vann Ja/nei 

MRDV 013 – Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger Ja/nei 

MRDV 014 – Dyrevelferd Ja/nei 

MRDV 015 – Risikohåndtering Ja/nei 

MODUL 3. HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Husdyrrom  

 Detaljert emne: Bygninger for storfe  

MAHM 001 – Melkekyr Gjennomsnittlig antall 

MAHM 002 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 003 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 004 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 005 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 006 – – Melkekyr i andre typer bygninger (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 007 – – Melkekyr i andre typer bygninger (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 008 – – Melkekyr, alltid utegående Antall plasser 

MAHM 009 – – Melkekyr, delvis utegående (på beite) Måneder 

MAHM 010 – – Melkekyr med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

MAHM 011 – Annet storfe Gjennomsnittlig antall 

MAHM 012 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 013 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 014 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 015 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) Antall plasser 

MAHM 016 – – Annet storfe i andre typer bygninger (bløtgjødsel) Antall plasser 

MAHM 017 – – Annet storfe i andre typer bygninger (fastgjødsel) Antall plasser 
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Variabler Enheter/kategorier 

MAHM 018 – – Annet storfe, alltid utegående Antall plasser 

MAHM 019 – – Annet storfe, delvis utegående (på beite) Måneder 

MAHM 020 – – Annet storfe med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

 Detaljert emne: Bygninger for svin  

MAHM 021 – Avlspurker Gjennomsnittlig antall 

MAHM 022 – – Avlspurker på fullspaltegulv Antall plasser 

MAHM 023 – – Avlspurker på delvis spaltegulv Antall plasser 

MAHM 024 – – Avlspurker i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) Antall plasser 

MAHM 025 – – Avlspurker der hele gulvarealet er dypstrø Antall plasser 

MAHM 026 – – Avlspurker i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 027 – – Avlspurker, utegående (frittgående) Antall plasser 

MAHM 028 – – Avlspurker, utegående (frittgående) Måneder 

MAHM 029 – Andre svin Gjennomsnittlig antall 

MAHM 030 – – Andre svin på fullspaltegulv Antall plasser 

MAHM 031 – – Andre svin på delvis spaltegulv Antall plasser 

MAHM 032 – – Andre svin i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) Antall plasser 

MAHM 033 – – Andre svin der hele gulvarealet er dypstrø Antall plasser 

MAHM 034 – – Andre svin i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 035 – – Andre svin, utegående (frittgående) Antall plasser 

MAHM 036 – – Andre svin med tilgang til mosjonsområder Ja/nei 

 Detaljert emne: Bygninger for verpehøner  

MAHM 037 – Verpehøner Gjennomsnittlig antall 

MAHM 038 – – Verpehøner i bygninger med dypstrø Antall plasser 

MAHM 039 – – Verpehøner i aviarier (uten strø) Antall plasser 

MAHM 040 – – Verpehøner i bur med gjødselbånd Antall plasser 

MAHM 041 – – Verpehøner i bur med gjødselkjeller Antall plasser 

MAHM 042 – – Verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller Antall plasser 

MAHM 043 – – Verpehøner i andre typer bygninger Antall plasser 

MAHM 044 – – Verpehøner, utegående (frittgående) Antall plasser 
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Variabler Enheter/kategorier 

Emne: Bruk av næringsstoffer og husdyrgjødsel i jordbruksbedriften  

 Detaljert emne: Jordbruksareal i drift som er gjødslet  

MAHM 045 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel ha 

MAHM 046 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel ha 

 Detaljert emne: Husdyrgjødsel som utføres fra og innføres til jordbruks-

bedriften 

 

  Nettoutførsel av husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften  

MAHM 047 – – Nettoutførsel av bløtgjødsel / flytende husdyrgjødsel fra jordbruks-

bedriften 

m3 

MAHM 048 – – Nettoutførsel av fast husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften tonn 

 Detaljert emne: Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel  

MAHM 049 – Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i 

jordbruksbedriften 

tonn 

Emne: Gjødslingsmetoder  

 Detaljert emne: Innarbeidingstid per type spredning  

  Bredspredning  

MAHM 050 – – Innarbeiding innen fire timer Prosentintervall(1) 

MAHM 051 – – Innarbeiding etter fire timer Prosentintervall(1) 

MAHM 052 – – Ingen innarbeiding Prosentintervall(1) 

  Stripespredning  

MAHM 053 – – Slepeslange Prosentintervall(1) 

MAHM 054 – – Slepesko Prosentintervall(1) 

  Nedfelling  

MAHM 055 – – Grunn nedfelling Prosentintervall(1) 

MAHM 056 – – Dyp nedfelling Prosentintervall(1) 

Emne: Anlegg for husdyrgjødsel  

 Detaljert emne: Anlegg for lagring av husdyrgjødsel og kapasitet  

MAHM 057 – Lagring av fast husdyrgjødsel i hauger % 

MAHM 058 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger % 

MAHM 059 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet % 

MAHM 060 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø % 

MAHM 061 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel uten overdekking % 

MAHM 062 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med gjennomtrengelig 

overdekking 

% 



Nr. 81/1708 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

Variabler Enheter/kategorier 

MAHM 063 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med ugjennomtrengelig 

overdekking 

% 

MAHM 064 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted % 

MAHM 065 – Daglig spredning % 

MAHM 066 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger Måneder 

MAHM 067 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet Måneder 

MAHM 068 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø Måneder 

MAHM 069 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel Måneder 

MAHM 070 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted Måneder 

(1) Prosentintervaller for husdyrgjødsel som spres ved hjelp av en spesifikk teknikk: (0), (> 0–< 25), (≥ 25–< 50), (≥ 50–< 75), (≥ 75–< 100), 

(100). 
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VEDLEGG III 

Beskrivelse av variablene som skal brukes til modulene om data om jordbruksbedrifter, som fastsatt i vedlegg II til 

denne gjennomføringsforordningen 

MODUL 1. ARBEIDSKRAFT OG ANNEN INNTEKTSGIVENDE VIRKSOMHET 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR ARBEIDSKRAFT 

Innehaver 

Innehaveren er den fysiske personen (eller den utvalgte fysiske personen dersom det dreier seg om en jordbruksbedrift der 

innehaveren er en gruppe personer (partnere)) for hvis regning og i hvis navn jordbruksbedriften drives, og som har det rettslige og 

økonomiske ansvaret for jordbruksbedriften. Dersom innehaveren er en juridisk person, samles det ikke inn data om innehaveren. 

Jordbruksarbeid er definert i vedlegg I, GENERELLE VARIABLER 

Emne: Forvaltning av jordbruksbedriften 

 Detaljerte emner: Innehaver og kjønnsbalanse 

MLFO 001 – Innehaverens kjønn 

Innehaverens kjønn 

M – mann 

F – kvinne 

MLFO 002 – Fødselsår 

Innehaverens fødselsår 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

MLFO 003 – Innehaverens jordbruksarbeid i jordbruksbedriften 

Prosentintervall for fulltids årsverk av jordbruksarbeid i jordbruksbedriften for innehaveren, unntatt husholdnings-

arbeid. 

 Detaljert emne: Sikkerhetstiltak, herunder en sikkerhetsplan for jordbruksbedriften 

MLFO 004 – Sikkerhetsplan for jordbruksbedriften 

Jordbruksbedriften har gjennomført en risikovurdering av arbeidsplassen med det formål å redusere arbeidsrelaterte 

farer, og dette har munnet ut i et skriftlig dokument (f.eks. en «sikkerhetsplan for jordbruksbedriften»). 

Emne: Familiearbeidskraft 

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall involverte personer og kjønnsbalanse 

 Familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Denne posten gjelder bare jordbruksbedrifter med eneinnehavere, ettersom jordbruksbedrifter der innehaveren er en 

gruppe personer (partnere) eller juridiske personer ikke anses for å ha familiearbeidskraft. 

Familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid (bortsett fra husholdningsarbeid), omfatter ektefelle, slektninger i opp- 

og nedstigende linje og søsken av innehaveren og innehaverens ektefelle i jordbruksbedrifter med eneinnehavere. Når 

det er relevant, omfatter disse en driftsleder som er et medlem av innehaverens familie. 

MLFO 005 – Mannlige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Antall mannlige familiemedlemmer per prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket. 
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MLFO 006 – Kvinnelige familiemedlemmer som utfører jordbruksarbeid 

Antall kvinnelige familiemedlemmer per prosentintervall for fulltids årsverk i jordbruket. 

Emne: Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer 

 Detaljerte emner: Arbeidskraftinnsats, antall ansatte personer og kjønnsbalanse 

  Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften 

Med regelmessig arbeidskraft menes andre personer enn innehaveren og familiemedlemmer som i løpet av de siste 

tolv månedene forut for undersøkelsens referansedag har utført jordbruksarbeid i jordbruksbedriften hver uke, 

uansett lengden på den ukentlige arbeidstiden, og uansett om de har mottatt en form for vederlag (lønn, overskudd 

eller annen betaling, herunder betaling i naturalia). Det omfatter også personer som ikke har kunnet arbeide i hele 

perioden som følge av f.eks. 

i) spesielle produksjonsforhold i spesialiserte jordbruksbedrifter, 

ii) fravær på grunn av ferie, militærtjeneste, sykdom, ulykke, eller dødsfall, 

iii) begynnelse eller opphør av arbeidsforholdet ved jordbruksbedriften eller 

iv) full arbeidsstans i jordbruksbedriften på grunn av uforutsette hendelser (oversvømmelse, brann osv.). 

MLFO 007 – – Mannlig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedrif-

ten 

Antall menn som ikke er familiemedlemmer, i arbeidskraften per prosentintervall for fulltids årsverk i jord-

bruket. 

MLFO 008 – – Kvinnelig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruksbedrif-

ten 

Antall kvinner som ikke er familiemedlemmer, i arbeidskraften per prosentintervall av fulltids årsverk i 

jordbruket. 

 Detaljert emne: Midlertidig arbeidskraft ansatt av jordbruksbedriften 

  Med midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer menes personer som i løpet av de siste tolv månedene 

forut for undersøkelsens referansedag ikke har arbeidet i jordbruksbedriften hver uke, av andre grunner enn de 

som er angitt under «Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, og som arbeider regelmessig i jordbruks-

bedriften». 

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

lengde at arbeidstakeren mottar lønn eller en form for vederlag (overskudd eller annen betaling, herunder betaling 

i naturalia) for en hel dags arbeid, og der det utføres arbeid som vanligvis utføres av en fulltidsarbeidende jord-

bruksarbeider. Fridager og fravær pga. sykdom regnes ikke som arbeidsdager. 

MLFO 009 – Midlertidig arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer: menn og kvinner 

Samlet antall hele arbeidsdager for personer som er midlertidig ansatt i jordbruksbedriften. 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats fra leverandører 

MLFO 010 – Personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften, og som ikke omfattes av foregående kategorier 

Samlet antall hele arbeidsdager for personer som ikke er direkte ansatt av jordbruksbedriften (f.eks. 

underleverandører ansatt av en tredjepart). 
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Emne: Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

Opplysninger om annen inntektsgivende virksomhet registreres for 

i) innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere og jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer (partnere), 

ii) familiemedlemmer i jordbruksbedrifter med eneinnehavere, 

og i tilfelle annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften, også for 

iii) arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften. 

Det samles ikke inn opplysninger om annen inntektsgivende virksomhet for jordbruksbedrifter som tilhører juridiske personer. 

Med annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften menes annen inntektsgivende virksomhet 

a) i jordbruksbedriften eller 

b) utenfor jordbruksbedriften. 

Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften er virksomhet der enten jordbruksbedriftens 

ressurser (areal, bygninger, maskiner osv.) eller produkter brukes. Annet arbeid enn jordbruksarbeid samt jordbruksarbeid for andre 

jordbruksbedrifter tas med. Rent økonomiske investeringer tas ikke med. Utleie av areal til forskjellige former for virksomhet uten 

ytterligere involvering i virksomheten tas heller ikke med. 

 Detaljert emne: Type virksomhet 

MLFO 011 – Levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester 

All virksomhet med tilknytning til levering av helse-, sosial- eller undervisningstjenester og/eller forretnings-

virksomhet med sosiale interesser der jordbruksbedriftens ressurser eller råvarer brukes. 

MLFO 012 – Turisme, innkvartering og annen virksomhet knyttet til fritid 

All virksomhet med tilknytning til turisme, innkvartering, besøk i jordbruksbedriften av turister eller andre grupper, 

sports- og rekreasjonsaktiviteter osv. der jordbruksbedriftens areal, bygninger eller andre ressurser brukes. 

MLFO 013 – Håndverk 

Håndverksprodukter i jordbruksbedriften som produseres enten av innehaveren eller av dennes familiemedlemmer 

eller av arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, uansett hvordan produktene selges. 

MLFO 014 – Bearbeiding av jordbruksprodukter 

All bearbeiding av en jordbruksråvare til et bearbeidet sekundærprodukt i jordbruksbedriften, uansett om råvaren 

produseres i jordbruksbedriften eller kjøpes utenfra. 

MLFO 015 – Produksjon av fornybar energi 

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

vindturbiner, annet utstyr eller jordbruksråvarer. Fornybar energi som bare produseres til bruk i jordbruksbedriften, 

tas ikke med. 

MLFO 016 – Treforedling 

Bearbeiding av råtømmer i jordbruksbedriften for salgsformål (saging av tømmer osv.). 

MLFO 017 – Akvakultur 

Produksjon av fisk, kreps osv. i jordbruksbedriften. Virksomhet som bare omfatter fiske, tas ikke med. 

  Leiearbeid (ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr) 

Leiearbeid ved bruk av jordbruksbedriftens utstyr, idet det skilles mellom arbeid som er innenfor eller utenfor 

jordbrukssektoren. 
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MLFO 018 – – Jordbruksrelatert leiearbeid 

Arbeid innenfor jordbrukssektoren. 

MLFO 019 – – Leiearbeid som ikke er jordbruksrelatert 

Arbeid utenfor jordbrukssektoren (f.eks. snørydding, transportvirksomhet, vedlikehold av landskapet, tje-

nesteyting på jordbruks- og miljøområdet osv.). 

MLFO 020 – Skogbruk 

Skogbruksarbeid ved bruk av jordbruksbedriftens arbeidskraft, maskiner og utstyr som jordbruksbedriften vanligvis 

bruker til jordbruksformål. 

MLFO 021 – Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften ikke nevnt annet sted 

Annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften som ikke er nevnt annet sted. 

 Detaljert emne: Betydning for jordbruksbedriften 

MLFO 022 – Prosentdel av annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften av 

jordbruksbedriftens samlede produksjon 

Prosentintervallet for annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften av jord-

bruksbedriftens samlede produksjon. Den andelen som annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften utgjør av jordbruksbedriftens samlede produksjon, beregnes som andelen av omsetningen fra 

annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften i forhold til jordbruksbedriftens 

samlede omsetning og dens direkte betalinger i henhold til forordning (EU) nr. 1307/2013 eller senere regelverk. 

𝐴𝑁𝐷𝐸𝐿 =
Omsetningen fra annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften

Samlet omsetning (jordbruk + annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning + direkte betalinger)
 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

Denne posten får anvendelse på 

i) innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere og jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer 

(partnere), 

ii) familiemedlemmer i jordbruksbedrifter med eneinnehavere og 

iii) arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften. 

Det samles ikke inn opplysninger for jordbruksbedrifter som tilhører juridiske personer. 

MLFO 023 – Innehaver med annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) 

Innehavere av jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter der innehaveren er en gruppe personer 

(partnere), har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften: 

H – hovedvirksomhet 

S – sekundær virksomhet 

I – ingen involvering 

Virksomheten kan utføres i jordbruksbedriften (arbeid i jordbruksbedriften som ikke er jordbruksarbeid) eller uten-

for jordbruksbedriften. 

MLFO 024 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

som hovedvirksomhet. 

MLFO 025 – Familiemedlemmer som arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (med 

tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

som sekundær virksomhet. 

MLFO 026 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall personer som ikke er familiemedlemmer, som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften som hovedvirksomhet, i jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter der 

innehaveren er en gruppe personer (partnere). 
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MLFO 027 – Arbeidskraft som ikke er familiemedlemmer, som arbeider regelmessig i jordbruksbedriften, og som har 

annen inntektsgivende virksomhet (med tilknytning til jordbruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall personer som ikke er familiemedlemmer, som har annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning 

til jordbruksbedriften som sekundære virksomhet, i jordbruksbedrifter med eneinnehavere eller jordbruksbedrifter 

der innehaveren er en gruppe personer (partnere). 

Emne: Annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften 

Med dette menes arbeid som ikke er jordbruksarbeid, i jordbruksbedriften og arbeid utenfor jordbruksbedriften. Dette omfatter alle 

former for virksomhet som utføres mot vederlag (lønn, overskudd eller annen betaling, herunder betaling i naturalia), bortsett fra 

i) jordbruksarbeid i jordbruksbedriften og 

ii) annen inntektsgivende virksomhet med direkte tilknytning til jordbruksbedriften som innehaveren har. 

Med annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften menes annen inntektsgivende virksomhet 

a) i jordbruksbedriften (arbeid som ikke er jordbruksarbeid, i jordbruksbedriften) eller 

b) utenfor jordbruksbedriften. 

 Detaljert emne: Arbeidskraftinnsats 

MLFO 028 – Eneinnehaveren, som også er driftsleder i jordbruksbedriften, har annen inntektsgivende virksomhet (uten 

tilknytning til jordbruksbedriften) 

Innehaveren har annen inntektsgivende virksomhet uten direkte tilknytning til jordbruksbedriften: 

H – hovedvirksomhet 

S – sekundær virksomhet 

I – ingen involvering 

Virksomheten kan utføres i jordbruksbedriften (arbeid i jordbruksbedriften som ikke er jordbruksarbeid) eller uten-

for jordbruksbedriften. 

MLFO 029 – Eneinnehaveres familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i jordbruksbedriften) som også 

arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jord-

bruksbedriften) som hovedvirksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet uten tilknytning til jordbruksbedriften som 

hovedvirksomhet. 

MLFO 030 – Eneinnehaveres familiemedlemmer (når eneinnehaveren er driftsleder i jordbruksbedriften) som også 

arbeider i jordbruksbedriften, og som har annen inntektsgivende virksomhet (uten tilknytning til jord-

bruksbedriften) som sekundær virksomhet 

Antall familiemedlemmer som har annen inntektsgivende virksomhet uten tilknytning til jordbruksbedriften som 

sekundær virksomhet. 

MODUL 2. UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR UTVIKLING AV LANDDISTRIKTENE 

Emne: Jordbruksbedrifter som får støtte gjennom tiltak for utvikling av landdistriktene 

Jordbruksbedriften anses for i løpet av de tre siste årene å ha vært omfattet av tiltakene for utvikling av landdistriktene fastsatt i 

avdeling II kapittel 1 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1305/2013 av 17. desember 2013 i samsvar med visse 

standarder og regler fastsatt i det seneste regelverket, uansett om en betaling har funnet sted i referanseperioden, så lenge det er 

truffet en positiv beslutning om tildeling av et slikt tiltak (f.eks. at en søknad om tilskudd er godkjent). 

MRDV 001 – Rådgivningstjenester, forvaltningstjenester og avløsertjenester innen jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 15 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 
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MRDV 002 – Kvalitetsordninger for jordbruksprodukter og næringsmidler 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 16 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 003 – Investering i fysiske eiendeler 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 17 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 004 – Gjenoppretting av jordbrukets produksjonspotensial etter skader som følge av naturkatastrofer og andre 

katastrofer samt innføring av egnede forebyggende tiltak 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 18 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

  Jordbruks- og næringsutvikling 

Tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 i forordning (EU) nr. 1305/2013 og for Kroatia også 

i henhold til artikkel 40 i samme forordning. 

MRDV 005 – – Etableringsstøtte til unge gårdbrukere 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 bokstav 

a) i) i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 006 – – Etableringsstøtte for utvikling av små jordbruksbedrifter 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 19 bokstav 

a) iii) i forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 007 – – Kompletterende nasjonale direkte betalinger for Kroatia 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 40 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 008 – Investeringer i utvikling av skogarealer og forbedring av skogers levedyktighet 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 21 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

  Betalinger for miljø- og klimavennlig jordbruk 

MRDV 009 – – Miljø- og klimavennlig jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 28 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 010 – – Tjenester for miljø- og klimavennlig skogbruk og vern av skoger 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 34 i 

forordning (EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 011 – Økologisk jordbruk 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 29 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 012 – Betalinger innenfor rammen av Natura 2000 og rammedirektivet om vann 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 30 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 013 – Betalinger til områder med naturlige eller andre særlige begrensninger 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 31 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MRDV 014 – Dyrevelferd 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 33 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 
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MRDV 015 – Risikohåndtering 

Jordbruksbedriften har vært omfattet av tiltak for utvikling av landdistriktene i henhold til artikkel 36 i forordning 

(EU) nr. 1305/2013. 

MODUL 3. HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

BESKRIVELSE AV VARIABLENE FOR HUSDYRROM OG HÅNDTERING AV HUSDYRGJØDSEL 

Emne: Husdyrrom 

Plasser i bygninger for storfe, svin og fjørfe. Med «plasser» menes det vanlige antallet dyr i husdyrrommene i referanseåret. Dette 

betyr at antallet dyr må korrigeres på referansedagen dersom forholdene ikke er normale (flere dyr enn normalt, færre dyr enn 

normalt, tømming av sanitære årsaker, spesielle produksjonsordninger osv.). Det er bare husdyrrom som er i bruk i referanse-

perioden, som skal registreres. Antallet midlertidig tomme plasser i husdyrrommene i referanseperioden registreres også. 

Dyr er definert i avsnitt III, VARIABLER FOR HUSDYR 

 Detaljert emne: Bygninger for storfe 

MAHM 001 – Melkekyr 

Gjennomsnittlig antall melkekyr i referanseåret. 

MAHM 002 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i oppbindingsbåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 003 – – Melkekyr i oppbindingsbåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i oppbindingsbåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 004 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 005 – – Melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i bygninger med løsdrift/liggebåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 006 – – Melkekyr i andre typer bygninger (bløtgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 007 – – Melkekyr i andre typer bygninger (fastgjødsel) 

Antall plasser for melkekyr i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 008 – – Melkekyr, alltid utegående 

Antall plasser for melkekyr som alltid er utegående. 

MAHM 009 – – Melkekyr, delvis utegående (på beite) 

Antall måneder melkekyr tilbringer utegående på beite. 

MAHM 010 – – Melkekyr med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for melkekyr. 

MAHM 011 – Annet storfe 

Gjennomsnittlig antall annet storfe i referanseåret. 

MAHM 012 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i oppbindingsbåser med bløtgjødselhåndtering. 
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MAHM 013 – – Annet storfe i oppbindingsbåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i oppbindingsbåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 014 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 015 – – Annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i bygninger med løsdrift/liggebåser med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 016 – – Annet storfe i andre typer bygninger (bløtgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med bløtgjødselhåndtering. 

MAHM 017 – – Annet storfe i andre typer bygninger (fastgjødsel) 

Antall plasser for annet storfe i andre typer bygninger som ikke er nevnt annet sted, med fastgjødselhåndtering. 

MAHM 018 – – Annet storfe, alltid utegående 

Antall plasser for annet storfe som alltid er utegående. 

MAHM 019 – – Annet storfe, delvis utegående (på beite) 

Antall måneder slikt annet storfe tilbringer utegående på beite. 

MAHM 020 – – Annet storfe med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for annet storfe. 

 Detaljert emne: Bygninger for svin 

MAHM 021 – Avlspurker 

Gjennomsnittlig antall avlspurker i referanseåret. 

MAHM 022 – – Avlspurker på fullspaltegulv 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med fullspaltegulv. 

MAHM 023 – – Avlspurker på delvis spaltegulv 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med delvis spaltegulv. 

MAHM 024 – – Avlspurker i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med fast gulv, unntatt dypstrø. 

MAHM 025 – – Avlspurker der hele gulvarealet er dypstrø 

Antall plasser for avlspurker i bygninger med dypstrø. 

MAHM 026 – – Avlspurker i andre typer bygninger 

Antall plasser for avlspurker i andre typer bygninger. 

MAHM 027 – – Avlspurker, utegående (frittgående) 

Antall plasser for avlspurker utendørs i frittgående systemer. 

MAHM 028 – – Avlspurker, utegående (frittgående) 

Antall måneder avlspurker tilbringer utendørs på beite i frittgående systemer. 
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MAHM 029 – Andre svin 

Gjennomsnittlig antall andre svin i referanseåret. 

MAHM 030 – – Andre svin på fullspaltegulv 

Antall plasser for andre svin i bygninger med fullspaltegulv. 

MAHM 031 – – Andre svin på delvis spaltegulv 

Antall plasser for andre svin i bygninger med delvis spaltegulv. 

MAHM 032 – – Andre svin i bygninger med fast gulv (unntatt dypstrø) 

Antall plasser for andre svin i bygninger med fast gulv, unntatt dypstrø. 

MAHM 033 – – Andre svin der hele gulvarealet er dypstrø 

Antall plasser for andre svin i bygninger med dypstrø. 

MAHM 034 – – Andre svin i andre typer bygninger 

Antall plasser for andre svin i andre typer bygninger. 

MAHM 035 – – Andre svin, utegående (frittgående) 

Antall plasser for andre svin utendørs i frittgående systemer. 

MAHM 036 – – Andre svin med tilgang til mosjonsområder 

Det finnes mosjonsområder for andre svin (utenom frittgående). 

 Detaljert emne: Bygninger for verpehøner 

MAHM 037 – Verpehøner 

Gjennomsnittlig antall verpehøner i referanseåret. 

MAHM 038 – – Verpehøner i bygninger med dypstrø 

Antall plasser for verpehøner i bygninger med dypstrø. 

MAHM 039 – – Verpehøner i aviarier (uten strø) 

Antall plasser for verpehøner i aviarier. 

MAHM 040 – – Verpehøner i bur med gjødselbånd 

Antall plasser for verpehøner i bur med gjødselbånd. 

MAHM 041 – – Verpehøner i bur med gjødselkjeller 

Antall plasser for verpehøner i bur med gjødselkjeller. 

MAHM 042 – – Verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller 

Antall plasser for verpehøner i bur i trappebursystem med gjødselkjeller. 

MAHM 043 – – Verpehøner i andre typer bygninger 

Antall plasser for verpehøner i andre typer bygninger. 

MAHM 044 – – Verpehøner, utegående (frittgående) 

Antall plasser for verpehøner utendørs i frittgående systemer. 

Emne: Bruk av næringsstoffer og husdyrgjødsel i jordbruksbedriften 

 Detaljert emne: Jordbruksareal i drift som er gjødslet 

MAHM 045 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel 

Hektar jordbruksareal i drift som er gjødslet med mineralgjødsel. 
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MAHM 046 – Samlet jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel 

Hektar jordbruksareal i drift som er gjødslet med husdyrgjødsel. 

 Detaljert emne: Husdyrgjødsel som utføres fra og innføres til jordbruksbedriften 

Nettomengden av husdyrgjødsel som utføres fra eller innføres til jordbruksbedriften. 

  Nettoutførsel av husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Nettomengden av husdyrgjødsel som transporteres fra eller til jordbruksbedriften. 

MAHM 047 – – Nettoutførsel av bløtgjødsel / flytende husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Kubikkmeter flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som innføres til eller utføres fra jordbruksbedriften for 

direkte bruk som gjødsel eller for industriell bearbeiding, uansett om den selges, kjøpes eller utveksles 

kostnadsfritt. Omfatter også flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som har vært brukt til energiproduksjon, og 

som på et senere tidspunkt skal gjenbrukes i jordbruket. 

MAHM 048 – – Nettoutførsel av fast husdyrgjødsel fra jordbruksbedriften 

Tonn fast husdyrgjødsel som innføres til eller utføres fra jordbruksbedriften for direkte bruk som gjødsel eller 

for industriell bearbeiding, uansett om den selges, kjøpes eller utveksles kostnadsfritt. Omfatter også fast hus-

dyrgjødsel som har vært brukt til energiproduksjon, og som på et senere tidspunkt skal gjenbrukes i jordbruket. 

 Detaljert emne: Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel 

MAHM 049 – Annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i jordbruksbedriften 

Tonn annet organisk og avfallsbasert gjødsel enn husdyrgjødsel som brukes i jordbruket i jordbruksbedriften. 

Emne: Gjødslingsmetoder 

Metoder for spredning av husdyrgjødsel 

 Detaljert emne: Innarbeidingstid per type spredning 

  Bredspredning 

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

fellingsmetoder. 

MAHM 050 – – Innarbeiding innen fire timer 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden innen fire timer 

etter bredspredning. 

MAHM 051 – – Innarbeiding etter fire timer 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som innarbeides mekanisk i jorden 4–24 timer etter 

bredspredning. 

MAHM 052 – – Ingen innarbeiding 

Prosentintervall for den samlede mengden husdyrgjødsel som ikke innarbeides i jorden, eller som ikke er 

innarbeidet innen 24 timer etter bredspredning. 

  Stripespredning 

Flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel 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 på bakkenivå. 

MAHM 053 – – Slepeslange 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres med slangespreder. 
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MAHM 054 – – Slepesko 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres med slepesko. 

  Nedfelling 

Flytende husdyrgjødsel eller bløtgjødsel spres ved at den plasseres i riller i jorden i forskjellige dybder avhengig 

av type nedfeller. 

MAHM 055 – – Grunn nedfelling 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres i overfladiske riller (vanligvis cirka 50 mm 

dype), uansett om de er åpne eller lukkes etter spredningen. 

MAHM 056 – – Dyp nedfelling 

Prosentintervall for flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel som spres i dype riller (vanligvis cirka 150 mm dype) 

som lukkes etter spredningen. 

Emne: Anlegg for husdyrgjødsel 

 Detaljert emne: Anlegg for lagring av husdyrgjødsel og kapasitet 

Anlegg beregnet på lagring av husdyrgjødsel 

Kapasiteten på anlegg for lagring av husdyrgjødsel defineres som antall måneder lagringsanlegget kan romme 

gjødselen som produseres i jordbruksbedriften, uten risiko for avrenning og uten leilighetsvis tømming. 

MAHM 057 – Lagring av fast husdyrgjødsel i hauger 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i ikke-avgrensede hauger eller stabler eller i et åpent avgrenset område i et 

tidsrom på flere måneder. 

MAHM 058 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i avgrensede komposthauger som luftes og/eller blandes. 

MAHM 059 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lages med lite eller uten tilsatt vann, vanligvis under et spaltegulv i et lukket 

husdyrrom, vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 060 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø 

Prosentdel av husdyrgjødsel som akkumuleres i løpet av en produksjonssyklus, som kan strekke seg over seks eller 

tolv måneder. 

MAHM 061 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel uten overdekking 

Prosentdel av husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer uten overdekking, vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 062 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med gjennomtrengelig overdekking 

Prosentdelen husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer som er dekket med gjennomtrengelig overdekking 

(f.eks. leire, halm eller naturlig flytelag), vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 063 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel med ugjennomtrengelig overdekking 

Prosentdelen husdyrgjødsel som lagres i tanker eller dammer som er dekket med ugjennomtrengelig overdekking 

(f.eks. polyetylen med høy tetthet eller ved hjelp av undertrykk), vanligvis i kortere tid enn ett år. 

MAHM 064 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted 

Prosentdel av husdyrgjødsel (uansett om den er fast eller flytende/halvtflytende) som lagres i andre installasjoner 

som ikke er nevnt annet sted. 

MAHM 065 – Daglig spredning 

Prosentdel av husdyrgjødsel som rutinemessig fjernes fra et anlegg og spres på dyrket mark eller kulturbeite innen 

24 timer etter utskilling. 



Nr. 81/1720 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 1.12.2022 

 

 

MAHM 066 – Lagring av husdyrgjødsel i komposthauger 

Antall måneder den faste husdyrgjødselen kan lagres i avgrensede komposthauger. 

MAHM 067 – Lagring av husdyrgjødsel i gjødselkjeller under husdyrrommet 

Antall måneder husdyrgjødsel kan lagres i jordbruksbedriftens bløtgjødselkjeller. 

MAHM 068 – Lagring av husdyrgjødsel i systemer med dypstrø 

Antall måneder husdyrgjødselen kan lagres i systemer med dypstrø. 

MAHM 069 – Lagring av flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel 

Antall måneder flytende husdyrgjødsel / bløtgjødsel kan lagres uansett overdekking. 

MAHM 070 – Lagring av husdyrgjødsel i andre installasjoner ikke nevnt annet sted 

Antall måneder husdyrgjødsel (uansett om den er fast eller flytende/halvtflytende) kan lagres i andre installasjoner 

som ikke er nevnt annet sted. 

 


