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Afkoma landbúnaðarins 

1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Fyrirtækjatölfræði 

1.3 Nafn tengiliðar  Pétur Baldursson 

1.6 Netfang tengiliðar petur.baldursson@hagstofa.is  

1.7 Símanúmer tengiliðar 5281274 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 16 janúar 2020 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Hagreikningar landbúnaðarins eru kerfi reikninga sem sýna framleiðslu og virðisauka landbúnaðargeirans, ásamt 
afskriftum, þáttatekjum og ráðstöfun þeirra. Þessum reikningum svipar mjög til hefðbundins framleiðsluuppgjörs 
þjóðhagsreikninga og að mestu leyti er sömu reglum og stöðlum fylgt. Við útreikning framleiðsluverðmætisins er 
gegnið út frá framleiðslumagni og verði varanna, alls staðar þar sem það er hægt. Í sumum smærri greinum reynist þó 
nauðsynlegt að nýta önnur gögn, svo sem skattframtöl rekstaraðila í landbúnaði.  
Hagreikningar landbúnaðarins gefa eingöngu mynd af heildarstöðu landbúnaðarins, en ekki einstakra undirliða hans 
svo vel sé. Fyrir þessu eru ýmsar ástæður. Ekki er gerð krafa um að sýna slíka sundurliðun í þeirri aðferðafræði sem 
fylgt er og einnig eru tæknilegir örðugleikar þar á. Meðal annars hefur reynst nauðsýnlegt að meta aðfanganotkun 
með margvíslegum aðferðum og ekki er í öllum tilfellum hægt að gera það nema fyrir greinina í heild. Bókhalds- og 
skattaframtöl aðila í landbúnaði eru í mörgum tilfellum mikilvæg heimild um aðfanganotkun og þar sem slíkir aðilar 
stunda að jafnaði blandaða starfsemi er illmögulegt að rekja aðfanganotkun beint til framleiðslu ákveðinna afurða. 
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3.2 Flokkunarkerfi  Skilgreining á landbúnaði sem farið er eftir, fylgir að mestu sundurliðun ÍSAT2008 atvinnugreinaflokkunarinnar á 
atvinnugrein 01. ÍSAT2008 er íslensk útgáfa af samevrópsku atvinnugreinaflokkuninni (NACE, Rev. 2). 
Hér eru frekari upplýsingar um ÍSAT2008: https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/0acb20a5-fcc7-459b-
8072-0fae7fb7af39/pub_doc_ediOqLC.pdf 
 

3.3 Umfang efnis - þekja Ísland 

3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Heildarframleiðsluvirði: Heildarframleiðsluvirði landbúnaðarins þar með talið vörutengdir styrkir og skattar. 
Vergt vinnsluvirði: Er heildarvinnsluvirði, þ.e. heildarframleiðsluvirði að frádregnum kostnaði við aðfanganotkun. 
Hreint vinnsluvirði: Vergt vinnsluvirði að frádregnum afskriftum fastafjármuna. 
Þáttatekjur: Hreint vinnsluvirði að viðbættum framleiðslustyrkjum og frádregnum óbeinum sköttum. 
Rekstarhagnaður/einyrkjatekjur: Þáttatekjur að frádregnum launakostnaði 

3.5 Hagskýrslueining   

3.6 Þýði  Aðilar í landbúnaði á Íslandi. 

3.7 Svæði  Ísland 

3.8 Tímabil  2007-2018 

3.9 Grunntímabil  - 

4. Mælieining   

4. Mælieining Milljónir króna/hlutfall 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Almanaksár 

https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/0acb20a5-fcc7-459b-8072-0fae7fb7af39/pub_doc_ediOqLC.pdf
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/0acb20a5-fcc7-459b-8072-0fae7fb7af39/pub_doc_ediOqLC.pdf
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6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög nr. 163/2007 um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð. 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Sjá vinnureglur Hagstofunnar 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Sjá vinnureglur Hagstofunnar 

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  - 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Birtingaráætlun er aðgegnileg á vef Hagstofunnar: https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/ 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Tölurnar eru aðgengilegar notendum í gegnum vef Hagstofu Íslands. 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Árleg 

10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Fréttatilkynning er birt við útgáfu hagtalna. 

10.2 Útgáfur   

10.3 Gagnasöfn á netinu   

10.4 Aðgengi að örgögnum  Aðgengi að örgögnum er óheimil skv. Trúnaðarreglum Hagstofunnar. 

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
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10.5 Annað  - 

10.6 Skjöl um aðferðafræði   

10.7 Skjöl um gæðamál   

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Sjá meginreglur í hagskýrslugerð: https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-
8d9ec40ee881 

11.2 Gæðamat   

12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda  

12.2 Ánægja notenda  

12.3 Heildstæðni  

13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni  

13.2 Úrtaksvillur  

13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

 

14. Tímanleiki og stundvísi 

https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=0c8d9584-87fd-4934-b8c6-8d9ec40ee881
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14.1 Tímanleiki  

14.2 Stundvísi  

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

- 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Gögnin eru almennt samanburðarhæf milli ára þar sem samræmdum aðerðum er beitt frá ári til árs við vinnulags 
gagna. 

15.3 Samræmi – milli efnissviða  

15.4 Samræmi – innan efnissviðs   

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði - 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Sjá stefnu Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna: https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-
islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/ 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

- 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Rekstarframtöl fyrirtækja, skattframtöl rekstaraðila, samtökum framleiðanda í landbúnaði, matvælastofnun, 

https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
https://hagstofa.is/um-hagstofuna/stefnur-hagstofu-islands/stefna-hagstofu-islands-um-endurskodun-hagtalna/
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tollaútflutningsgögn. 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar  

18.3 Gagnasöfnun  

18.4 Sannprófun  

18.5 Gagnavinnsla   

18.6 Aðlögun  

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir  

 


