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1. Introduktion til udbuddet 

1.1. Landbrugsstyrelsens opgaver 

Landbrugsstyrelsen er en del af Miljø- og Fødevareministeriet. Styrelsen beskæftiger ca. 

1.200 medarbejdere, og har blandt andet ansvaret for en lang række støtte- og udviklingsord-

ninger indenfor landbrug og fødevareindustrien. 

 

1.2. Baggrund for udbuddet 

Landbrugsstyrelsen administrerer blandt andet en lang række arealbaserede støtteordninger 

herunder ordningen om grundbetaling. I den forbindelse skal landbrugerne indsende en an-

søgning (Fællesskemaet). Det, som landmanden anvender sin mark til, eller den måde han dri-

ver den på, vil afgøre om marken er støtteberettiget i et givent år. Landbrugere, som søger 

støtte, er forpligtet til at anmelde alle sine marker. Alle de pågældende støtteordninger er re-

guleret helt eller delvist via EU-lovgivning. 

 

Ansøgningen består af en kortdel og en skemadel. I kortdelen indtegner ansøgeren den præ-

cise beliggenhed af marken, og størrelsen heraf er styrende for hvor stort et areal, ansøgeren 

kan søge støtte til (geo-spatial ansøgning). I skemadelen indtaster ansøgeren en række supple-

rende oplysninger om de enkelte marker. Ansøgningen kan kun indsendes elektronisk. 

 

Kortet består først og fremmest af et ortofoto, markblokke og marker, se herom senere. 

 

Sagsbehandlingen i Landbrugsstyrelsen baserer sig således i vidt omfang på de oplysninger, 

som fremgår af skemaet og de tilhørende kortindtegninger, suppleret med kontrol på stedet i 

udvalgte sager. Sagsbehandlingen er i høj grad automatiseret. 

 

Skærpede krav til såvel landmand som Landbrugsstyrelsen betyder, at kvaliteten af de ind-

samlede oplysninger er blevet bedre og bedre. Derfor får blandt andet oplysningerne i mark-

kortet (både markindtegningerne og markblokkene) større og større betydning for de valide-

ringer, som foretages under ansøgningsrunden og i sagsbehandlingen i Landbrugsstyrelsen. 

Landbrugsstyrelsen har derfor ret præcist kendskab til, hvad landbrugsarealerne på markni-

veau anvendes til, og oplysningerne er tilgængelige på såvel skemaform som geografisk. Da 

kvaliteten af disse data er meget høj, har det betydet, at de er efterspurgt til andre formål, fx 

statistiske.  

 

1.3. Grundlag for udbuddet 

Udbetaling af støtte er baseret på et markbloktema, som opdateres løbende. Markbloktemaet 

består af ca. 450.000 markblokke. Se nærmere beskrivelse af markbloktemaet og markblokke 

i afsnit 2.1.2 samt i bilag 3 (Screeningsinstruks).  
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Processen for markblokke har til formål at rette alle fejl efter et givent sæt regler. Processen 

består både af en 1. og 2. behandling. 1. behandlingen består af en screening (vurdering af be-

hovet for rettelse) og selve rettelsen af markblokken (om nødvendigt). 2. behandlingen (god-

kendelse) er en kontrol af 1. behandlingen.  

 

Disse processer foregår året rundt, som en uafhængig proces i forhold til behandlingen af an-

søgningerne.  

 

1.3.1. Leverandørens opgave 

I denne kravspecifikation beskrives hovedopgaven med screening af markblokke. 

 

I dette udbud vil Landbrugsstyrelsen lægge screeningsdelen af en stor del af de markblokke, 

som skal 1. behandles, ud til leverandøren. Denne screening vil ske efter specifikke retnings-

linjer jf. bilag 1 (Kravspecifikation) og bilag 3 (Screeningsinstruks). Der er tale om screening 

af et afgrænset antal markblokke, da Landbrugsstyrelsen selv screener visse markblokke på 

grund af deres kompleksitet. Leverandøren skal ikke behandle ansøgningerne, men alene tage 

hensyn til de opdaterede data, der løbende bliver stillet til rådighed. 

 

Efter leverandørens screening vil Landbrugsstyrelsen selv redigere de markblokke, hvor der 

er behov for redigering. Leverandøren skal dog opdatere visse attributdata for alle de scree-

nede markblokke. 

 

De forhold, der har størst indflydelse på behovet for opdatering af markblokkene i Landbrugs-

styrelsen på nuværende tidspunkt, er:  

 alder på de enkelte markblokke 

 indberetninger (Fælleskemaet) fra ansøger 

 de ansøgte ordninger 

 ændringer i landskabet 

 resultatet fra den fysiske kontrol 

 

Dette udbud vil først og fremmest omfatte markblokke, som nærmer sig den ønskelige maksi-

male alder på markblokke på 3 år. 

 

Vurdering af markblokkene hos leverandøren skal især ske på grundlag af ortofotos fra de se-

neste 3 år og ansøgningsoplysninger (markplan). Oplysninger om hvad ansøger har søgt i 

markblokkene, bruges som hjælpedata i screeningsprocessen, til vurdering af om markblok-

kene skal redigeres af Landbrugsstyrelsen eller ej. 

 

Resultatet af den fysiske kontrol samt indberetninger fra ansøger håndteres alene i Landbrugs-

styrelsen og leverandøren vil derfor ikke skulle tage hensyn til dette i løsningen af opgaven. 
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Landbrugsstyrelsen vil i forbindelse med leverancer af screenede markblokke foretage en 

kontrol af den leverede ydelse i form af en stikprøvekontrol, se nærmere i afsnit 5. Denne 

kontrol må ikke forveksles med leverandørens egenkontrol kvalitetssikringssystem. 

 

1.3.2. Grundlaget for opgaven 

Udførelsen af opgaver skal ske i henhold til den indgåede kontrakt med følgende bilag: 

 Bilag 1: Kravspecifikation 

 Bilag 2: Tilbudsgivers tilbud og løsning  

 Bilag 3: Screeningsinstruks  

 Bilag 4: Snitfladebeskrivelse 

 Bilag 5: Stikprøver og acceptgrænser  

 Bilag 6: Vejledning til justering af pris 

 

Dertil kommer 3 supplerende bilag til bilag 1. 

 Bilag 1.1 Erfaringer med anvendelse af maskinel screening af markblokke 

 Bilag 1.2 Analyse. Maskinel screening af markblokgrænser 

 Bilag 1.3 Analyse. Maskinel screening af homogenitet på marker 
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2. Introduktion til markbloktema, marker og markplan 

2.1. Generel information til brug for screening 

2.1.1. Regelsæt 

De krav der stilles til Landbrugsstyrelsen i forbindelse med administration af arealer, er fast-

sat af EU og fremgår på nuværende tidspunkt af art. 70 i forordning (EF) nr. 1306/2013, samt 

art. 5 og 6 i forordning (EF) nr. 640/2014. 

 

For at indfri disse krav på en rationel måde har Landbrugsstyrelsen siden 90'erne løbende ud-

viklet og forbedret IT-systemerne til brug for både ansøgere og Landbrugsstyrelsen. Land-

brugsstyrelsen udfører kontrol, sagsbehandling og andre administrative opgaver i relation til 

støtteområdet. 

 

Et af de væsentlige formål med systemet er at fastlægge det støtteberettigede areal, og sikre 

en geografisk entydig identifikation af hver enkelt mark, der indgår i en støtteansøgning. På 

den måde kan Landbrugsstyrelsen identificere marken i forbindelse med valideringer i ansøg-

ningsrunden og en efterfølgende administrativ kontrol samt finde og opmåle marken i forbin-

delse med fysisk kontrol på stedet. Endvidere skal systemet sikre, at de arealer, som anmeldes 

i Fællesskemaet, ikke er større end de arealer, som faktisk er til stede i landskabet. 

 

2.1.2. Markbloktema og markblokke 

Systemet til identificering af marker er kaldt et markbloktema1 og det består af såkaldte ”fysi-

ske blokke”. Det vil sige, at markbloktemaet består af en samling stedfæstede markblokpoly-

goner med et tilhørende sæt attributdata (alfanumeriske data) til hver markblokpolygon.  

 

En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af arealer med stabile fysi-

ske ydre grænser som f.eks. veje, hegn, diger, søer og vandløb. I en del tilfælde benyttes per-

manente dyrkningsskel også som afgrænsning. Der kan være flere marker og flere ansøgere i 

én markblok.  

 

De ydre geografiske grænser for markblokken som enhed, vil kun blive ændret i forbindelse 

med tilsvarende fysiske og topografiske ændringer. Inde i de enkelte markblokke kan der 

være arealer, som er taget ud af markblokken, da de ikke kan dyrkes, fx små søer, små be-

plantninger og lignende.  

 

Hver enkelt markblok har et entydigt nummer, som består af et sekscifret feltnummer og et 

tocifret løbenummer, jf. afsnit 2.2.1.  

 

                                                
1 Andre medlemslande har valgt at implementere forordningens krav på anden vis end et markbloktema med fy-

siske blokke.  
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Landmændene skal forholde sig til kvaliteten af alle de markblokke, hvori han anmelder et  

areal, og kan indtegne forslag til ændringer af markblokkene.  

 

Disse ændringer fra landmændene samt kontrollører bliver håndteret i Landbrugsstyrelsen og 

har ikke indflydelse på den opgave, som leverandøren skal udføre. 

 

2.1.3. Marker og markplan 

Landmanden skal identificere sine marker ved indtegne marker på et kort. Indtegningen af 

markerne kan kun ske elektronisk i det system som hedder IMK2 (webGIS). Arealet af den 

indtegnede mark overføres til markplanen. Marken skal holde sig inden for markblokgræn-

serne og der må ikke være overlap mellem marker. 

  

Baggrundskortet i markkortet er et ortofoto, med tilhørende markbloktema og markblok-

numre. 

 

De tre elementer i ansøgningen er den fysiske mark, og dens stedfæstelse i form af markblok-

temaet og markkortet som illustreret nedenfor: 

 

 
Figur 1: Markkortets bestanddele 

 

Arealer er støtteberettigede, hvis det drives landbrugsmæssigt, dvs. der udøves en landbrugs-

aktivitet på arealet. "Mark" som begreb defineres således ud fra anvendelsen af jorden og 

markernes afgrænsning, der kan skifte fra år til år. En mark defineres derfor som et område, 

der i et givet år dyrkes med samme afgrøde af samme landmand, og som i landmandens opfat-

telse fremstår og bruges som en samlet enhed.  

 

I ansøgningsskemaet vil derfor hver enkelt mark blandt andet fremgå en række generelle op-

lysninger, som fx marknummer, markbloknummer, areal og afgrøde. Summen af alle land-

mandens marker er hans markplan. Ud over dette skal landmanden i skemaet oplyse en række 

forskellige, ordningsspecifikke forhold. Ansøgningen kan kun indsendes elektronisk via sty-

relsens Tast Selv system. Papiransøgninger accepteres ikke. 

 

Oplysninger fra markplanen bruges alene, som hjælpedata i screeningsprocessen, til vurdering 

af om markblokkene skal redigeres af Landbrugsstyrelsen eller ej. 

 

Ortofoto

Markblok

Mark
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2.2. Baggrundsinformation 

Baggrundsinformationerne i dette afsnit skal ikke bruges direkte i udbuddet, men skal være 

med til at give leverandøren en forståelse af hvilke processer, der foregår i Landbrugsstyrel-

sen i forbindelse med ansøgning om støtte til de arealbaserede ordninger. 

 

2.2.1. Nummerering af markblokke 

Hver markblok har et unikt nummer. Markbloknummeret er dannet ud fra UTM-koordinater, 

således: 

 Feltnummer (de seks første cifre) dannes ved at sammensætte 2., 3. og 4. ciffer i cen-

terkoordinaten i markblokken til et 6-cifret tal, således at E (Easting) kommer før N 

(Northing) 

 Løbenummeret (de to sidste cifre) dannes ved at sammensætte 5. ciffer i centerkoordi-

naten i markblokken til et 2-cifret tal 

 

Eksempel: Koordinaten 6190053 (N) 0601140 (E) giver følgende markbloknummer: 601190-

10. 

 

Navngivningen på markblokke som er oprettet før 1. juni 2011, er baseret på ED50, mens ny-

ere markblok-navne er baseret på ETRS89. ED50 ligger således alene til grund for navngiv-

ningen af markblokke fra før 1. juni 2011 og benyttes herudover ikke. De data, der stilles til 

rådighed for leverandøren, er således registreret i ETRS89, og leverandøren skal alene arbejde 

i ETRS89. Vær dog opmærksom på, at i Danmark er forskellen mellem koordinater bestemt i 

UTM zone 32 baseret på ED50 og ETRS89: 

– I Easting: 80 - 82 meter 

– I Northing: 205 - 208 meter 

 

2.2.2. Overordnede kvalitetskrav til markbloktemaet 

EU-Kommissionen har opstillet et sæt kvalitetskrav til markbloktemaet. Markbloktemaet skal 

hvert år testes for overholdelse af disse kvalitetskrav. Et væsentligt formål med screeningen af 

markblokkene og den efterfølgende redigering af fejlbehæftede markblokke, er også at kunne 

bestå denne test. Derfor bliver screeningskriterierne bygget op omkring retningslinjer som un-

derstøtter kravene til denne test. 

 

Testen skal forholde sig til følgende 6 parametre 

1. Forholdet mellem areal registret i markbloktemaet og areal fundet ved testen 

2. Antallet af markblokke som enten: 

o Har en arealafvigelse på mere end 3 % 

o Har en afvigelse på mere end 1 ha 

o Indeholder ikke-støtteberettigede elementer (kontaminering) 

o Landbrugsjorden er klassificeret korrekt i henholdsvis agerjord, permanent 

græs og permanente afgrøder 
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o Har kritiske defekter2 

3. Antallet af kritiske defekter 

4. Årsager til de fundne fejl under punkt 2 

5. Ansøgt areal i markblokkene i forhold til registreret areal 

6. Antallet af landskabsændringer summeret over årene.  

 

Arealafvigelsen i parameter 2 er forskellen i markblokkens registrerede areal og det korrekte 

areal, fundet ved fortolkning af ortofotoet og som afgrænses af de stabile ydre fysiske græn-

ser, jf. punkt 2.1.2. Afvigelsen er altså et mål for, hvor præcist markblokken er registreret i 

forhold til de faktiske, ydre fysiske grænser. 

 

Der er for hver af de 6 parametre opsat et sæt grænseværdier. Den parameter, som i denne 

sammenhæng har størst relevans, er parameter 2, herunder specifikt arealafvigelsen og om 

markblokken indeholder ikke-støtteberettigede elementer. Det areal der er registreret i mark-

bloktemaet på den enkelte markblok, må først og fremmest ikke afvige mere end 3 % (dog 

ikke mere end 1,00 ha) i forhold til arealet som er fundet i testen. Endvidere må markblokken 

ikke indeholde ikke-støtteberettigede elementer, og i øvrigt skal den overholde de generelle 

specifikationer for markblokke (kritiske defekter).  

 

Leverandøren skal ikke have et indgående kendskab til denne test, men forstå de hovedprin-

cipper, som er vigtige for at testen kan bestås. 

                                                
2 Kritiske defekter er ikke relevant for dette udbud og vil ikke blive forklaret nærmere. 
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3. Datagrundlag og resultatmateriale 

Datagrundlaget stilles til rådighed for leverandøren som beskrevet i bilag 4 (Snitfladebeskri-

velse). Hér findes også en specifikation af tekniske og strukturelle krav til leverandørens afle-

vering af resultatmaterialet.  

 

Brugen af disse data i screeningen af markblokke, er beskrevet i bilag 3 (Screeningsinstruks). 

 

3.1. Baggrundskort og -temaer 

For at opgaven kan udføres stiller Landbrugsstyrelsen følgende landsdækkende digitale data-

sæt til rådighed: 

 Markindtegninger og markplan 

 Afgrødetabel 

 Udvalgte markblokke til screening 

 Alle markblokke 

 Ortofoto for flere år 

 GLM-søer og GLM-fortidsminder 

 Vejtema 

 

Nogle datasæt er beskrevet kort her og alle datasæt er beskrevet i bilag 4 (Snitfladebeskri-

velse). 

3.1.1. Markindtegninger, markplan og afgrødetabel 

Landbrugsstyrelsen stiller markindtegninger for det relevante år og de relevante ansøgere til 

rådighed. Til disse er knyttet en række attributdata, som er specificeret i bilag 4 (Snitfladebe-

skrivelse).  

 

Markpolygonerne leveres ca. 2 gange årligt. Hvis det vurderes hensigtsmæssigt i forhold til 

screeningsprocessen, vil de dog blive leveret op til 4 gange om året. En gang årligt leveres en 

afgrødetabel, hvis der er sket ændringer. 

 

3.1.2. Udvalgte markblokke til screening 

Landbrugsstyrelsen stiller de udvalgte markblokke til screening til rådighed hver måned til 

download via sftp-server, jf. bilag 4 (Snitfladebeskrivelse). 

 

3.1.3. Alle markblokke 

Samtidig med de udvalgte markblokke til screening stiller Landbrugsstyrelsen hele markblok-

temaet til rådighed hver måned enten via web service eller til download, jf. bilag 4 (Snitflade-

beskrivelse). Hele markbloktemaet benyttes blandt andet, når grænsen mod tilstødende arealer 
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skal vurderes. Leverandøren skal sørge for at landsdækkende markbloktema downloades via 

webservice ca. to gange om året. 

 

3.1.4. Ortofoto 

Landbrugsstyrelsen stiller de 3 seneste ortofoto til rådighed. Ved produktionsstart er der tale 

om ortofotos fra 2017, 2016 og 2015.  

 

Det forventes, at nyt landsdækkende ortofoto er tilgængeligt senest 1. november hvert år, så-

ledes at ortofoto 2018 forventes at være til rådighed ca. 1. november 2018. 

 

3.1.4.1. Ophavsret til ortofotos 

De leverede ortofotos er pålagt ophavsret fra de respektive leverandører. De må alle bruges i 

sammenhæng med dette udbud, men skal straks efter opgaven løsning slettes fra leverandø-

rens servere, harddiske og lignende. Leverandøren er ikke berettiget til at benytte dem i nogen 

anden sammenhæng. 

 

3.2. Platform til data 

Leverandøren skal stille en sftp-server til rådighed i perioden fra tidspunktet for første leve-

rance til 6 måneder efter at den sidste leverance, som er omfattet af kontrakten, er godkendt. 

Landbrugsstyrelsen skal have både skrive og læse adgang til serveren. 

 

3.3. Udveksling af data 

Udvalgte markblokke til screening skal uploades af Landbrugsstyrelsen til sftp-serveren, som 

nævnt oven for, ligesom leverandøren skal levere resultatmateriale på denne måde. Se også 

afsnit 4.2.4.  

 

Datagrundlaget for opgaven stilles til rådighed til download via sftp-serveren eller via web 

service, når kontrakten er underskrevet. For en nærmere beskrivelse af snitfladen for hentning 

af data henvises til bilag 4 (Snitfladebeskrivelse).  

 

Der stilles ikke testmateriale til rådighed før kontraktunderskrivningen, dvs. i selve udbudspe-

rioden. 
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4. Opgavens gennemførelse 

4.1. Opgavens omfang 

Det forventes, at Landbrugsstyrelsen årligt vil sende markblokke til screening. Dette kan vari-

ere fra omkring 85.000 – 140.000 markblokke årligt. 

 

Opgaven opdeles i leverancer, som afleveres månedsvis. Det må dog forventes, at der i nogle 

år i maj og juni måned kan forekomme 14 dages leverancer, som er tilsvarende mindre end en 

månedsleverance. Månedsleverancerne består af mellem 6.000 – 15.000 markblokke. Det 

præcise antal vil blive meddelt med to måneders varsel og der vil derfor kunne være udsving i 

antallet af markblokke til screening i de forskellige måneder. Antallet af markblokke i hver 

leverance varierer gennem året med færrest om foråret og flest i august - november.  

 

4.2.  Opgavens karakter i hovedtræk  

Opgaven går i hovedtræk ud på, at et antal markblokke skal gennemgås for om de er korrekte. 

Vurderingen foretages på grundlag af ortofotos fra de seneste 3 år samt ansøgningsoplysnin-

ger. 

 

Landbrugsstyrelsen udvælger hver måned et antal markblokke, som ønskes screenet. Leveran-

døren gennemgår (screening) alle udvalgte markblokke. Resultatet af screeningen kan have en 

af følgende to løsninger: 

1. markblokken skal rettes 

2. markblokken findes OK (intet behov for rettelse, men dato mv. opdateres) 

 

Se nærmere i bilag 4 (Snitfladebeskrivelse). 

 

Leverandøren kan frivilligt vælge maskinel detektion af fejl i markblokkene. Dette forudsæt-

ter at leverandøren udvikler et værktøj til automatisk detektion af fejl i markblokkene i over-

ensstemmelse med beskrivelserne i løsningsbeskrivelsen. Hvis leverandøren på et senere tids-

punkt vælger at tilbyde maskinel screening, skal leverandøren beskrive procedurerne for ma-

skinel screening. Der må ikke ske opstart af maskinel screening før Landbrugsstyrelsen har 

godkendt disse procedurer. 

 

Hvis tilbuddet ikke indeholder maskinel screening, skal alle markblokke screenes manuelt.  

 

Hvis tilbuddet indeholder maskinel screening, er det op til leverandøren at skabe den mest 

hensigtsmæssige arbejdsgang for den maskinelle screening, som sikrer en tilstrækkelig kvali-

tet. Ideen med maskinel screening er, at de markblokke, som findes fejlbehæftet kan udelades 

fra den manuelle screening, og alle de markblokke, som er fundet OK ved den maskinelle 

screening bør gennemgås manuelt. Da der vil blive stillet samme krav til screeningskvalitet 

og fejlrate for både de maskinel screenede og de manuelt screenede markblokke, jf. afsnit 5 
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nedenfor, kan leverandøren imidlertid udelade den manuelle screening af OK-markblokken, 

hvis den maskinelle screening fuldt ud lever op til kvalitetskravene.  

 

Maskinel screening skal ikke nødvendigvis i igangsættes fra starten, og kan i givet fald iværk-

sættes når som helst i kontraktperioden, dog efter nærmere aftale med Landbrugsstyrelsen. 

 

Ved færdiggørelse af en leverance af screenede markblokke, foretager leverandøren et kvali-

tetstjek, og hvis leverancen findes OK uploades den til sftp-serveren. Landbrugsstyrelsen ori-

enteres herom via e-mail. 
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4.2.1. Princip for screening af markblokke, manuel screening 

Figur 2 vises en principskitse for arbejdsprocessen med screening af markblokkene, hvor det 

udelukkende foretages manuel screening.  

 

 
 

Figur 2: Principskitse for arbejdsprocessen med screening af markblokkene 
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4.2.2. Princip for screening af markblokke,   

kombineret manuel og maskinel screening 

I figur 3 vises en potentiel principskitse for arbejdsgang, hvis den manuelle screening supple-

res med en maskinel screening.   

 

 
Figur 3: Principskitse for arbejdsprocessen med screening af markblokkene, hvor maskinelt screenede 

OK blokke gennemgås manuelt. 
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Der findes følgende supplerende bilag: 

 Bilag 1.1 Erfaringer med anvendelse af maskinel screening af markblokke 

 Bilag 1.2 Analyse. Maskinel screening af markblokgrænser 

 Bilag 1.3 Analyse. Maskinel screening af homogenitet på marker 

 

I dem findes Landbrugsstyrelsens erfaring med maskinel screening. Disse dokumenter kan 

bruges af leverandøren som inspiration.  

 

Ud over brug af de data, som Landbrugsstyrelsen stiller til rådighed, kan den maskinelle 

screening således suppleres med andre data, som fx Sentinel data, som ikke stilles til rådighed 

af Landbrugsstyrelsen.  

 

Det skal bemærkes, at der ved kvalitetskontrollen ikke skelnes mellem maskinelt screenede 

markblokke og manuelt screenede markblokke. I begge tilfælde vil kvalitetskontrollen blive 

fortaget med udgangspunkt i det nye ortofoto, som leverandøren har til rådighed. 

4.2.3. Instruks  

Den manuelle screeningen skal foretages på grundlag af en screeningsinstruks (bilag 3), som 

er på engelsk. For yderligere information, henvises der til nedenstående afsnit 4.4 samt Krav 

13, Krav 14, Krav 26, og Krav 23 i nærværende bilag 1 (Kravspecifikation). 

 

Ved maskinel screening skal leverandøren udarbejde instruktioner, som grundlæggende er til-

svarende som for den manuelle screening. 

  

4.2.4. Resultatmateriale fra screeningen 

Resultatmaterialet fra screeningen består af de elementer, som er beskrevet i bilag 4 (Snitfla-

debeskrivelse), se endvidere afsnit 3.3, Krav 27 og Krav 20. 

 

Under screeningen skal leverandøren gøre en række registreringer, som skal fremgå af resul-

tatmaterialet. 

 

Leverandøren skal således registrere følgende: 

Y: Der er ikke fundet fejl i markblokken ved manuel screening 

X: Der er ikke fundet fejl i markblokken ved maskinel screening 

A – D og M: der er funder fejl i markblokken. 

A: Ikke-støtteberettigede elementer inde i markblokken 

B: Støtteberettigede arealer uden for markblokken 

C: Markblokken skal sammenlægges eller opdeles 

D: Fejl i markblokkens ydre grænser 

M: Fejl fundet under maskinel screening 

 



 

 1 8  

I tilfælde af at der findes fejl i markblokke ved manuel screening, skal leverandøren således 

registrere et punkt med betingelsen A, B, C eller D, jf. listen ovenfor og bilag 4 (Snitfladebe-

skrivelse). Der skal kun laves én fejlregistrering pr markblok også for markblokke, som inde-

holder flere fejl. 

 

Erfaringsmæssig vil der ofte være 70 - 75% markblokke, som screenes OK. 

 

4.3. Faser og hovedmilepæle i opgaveløsningen 

Opgaven skal opdeles i følgende faser: 

 

1. Forberedelsesfase: 5 uger 

2. Oplæringsfase: 2 uger. Afsluttes med aflevering og afrapportering af en leverance på 

1.000 screenede markblokke. 

3. Produktionsfase. Resten af projektperioden. Leverancer hver måned. Se specifikation i 

leveranceplanen, jf. Krav 25 og Krav 28 

 

4.4. Oplæring af leverandørens personale 

Leverandøren har det fulde ansvar for oplæring af eget personale jf. Krav 11 

 

Landbrugsstyrelsen lægger stor vægt på kvaliteten i de leverede data, og vil derfor stille en 

medarbejder til rådighed i hele eller dele af oplæringsfasen. Formålet er, at hjælpe leverandø-

rens produktionspersonale i at træffe de bedst mulige beslutninger for eksempel vedrørende: 

 

 korrekt fortolkning af ortofoto 

 korrekt forståelse af instrukserne 

 korrekt forståelse af støttebetingelserne 

 afrapportering af fejl, som Landbrugsstyrelsen skal forholde sig til. 

 

Landbrugsstyrelsen deltager således i denne oplæring, som skal finde sted på produktionsste-

det. Er produktionsstedet forskelligt fra hvor den overordnede projektleder fysisk arbejder, 

skal leverandøren, i form af projektlederen, også være til stede i hele denne fase, for at få 

mest muligt ud af denne fase og det fremtidige samarbejde. 

 

Det forudsættes, at software mv. er testet og klar til denne fase, så man på denne måde kan få 

det optimale ud af denne periode. 

 

Oplæringsfasen har endvidere til formål, at opsamle værdifuld erfaring og på den baggrund 

justere og færdiggøre screeningsinstruksen med en tilhørende eksempelsamling.  
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Hvis den første leverance fra forberedelsesfasen ikke lever op til kvalitetskravet, jævnfør nær-

værende bilag 1 (Kravspecifikation), bærer Landbrugsstyrelsen risikoen herfor, hvis kvalitets-

manglerne direkte kan henføres til Landbrugsstyrelsens deltagelse i oplæringsperioden. I så 

fald ønsker Landbrugsstyrelsen mulighed for at udvide opgaven med en fornyet screening af 

de markblokke som leverance 1 omfatter, i form af en yderligere leverance med fuld betaling. 

 

Efter oplæringsfasen kan Landbrugsstyrelsen i et rimeligt niveau konsulteres i tilfælde af af-

klaringer, som ikke kan foretages hos leverandøren. Dette forudsætter dog, at alle afklarings-

muligheder hos leverandøren, inklusiv afklaring hos den overordnede projektleder, er benyt-

tet. 

 

4.5. Løbende dialog om tvivlsspørgsmål 

Det forventes, at leverandøren løbende er kritisk overfor formuleringer i instruksen, og såle-

des indgår i en løbende dialog med Landbrugsstyrelsen, når der opstår tvivl eller uoverens-

stemmelser om forståelsen af instrukserne. 

 

4.6. Inspektionsbesøg  

Landbrugsstyrelsen forbeholder sig endvidere ret til, til enhver tid at komme på inspektions-

besøg på leverandørens produktionslokation. 

 

4.7. Leverandørens kvalitetssikring 

Resultatmaterialet i hver leverance skal kvalitetssikres af leverandøren i overensstemmelse 

med nærværende bilag 1 (Kravspecifikation) og bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning). 

Hvis resultatet af denne interne kvalitetskontrol er andet end ok, skal leverandøren på eget ini-

tiativ gennemgå hele leverancen og rette op alle de steder, hvor der findes fejl og mangler. 

Herefter skal leverandøren kvalitetssikre leverancen igen. Kun resultatmateriale, der har pas-

seret leverandørens interne kvalitetskontrol uden anmærkninger, må indgå i en leverance. 

 

4.8. Vederlag for leverancen 

Vederlaget for opgaven knyttes til godkendte leverancer i henhold til bilag 2 (Tilbudsgivers 

tilbud og løsning). 
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5. Modtagekontrol og kvalitetssikring i Landbrugsstyrelsen  

5.1. Landbrugsstyrelsens modtagekontrol  

Landbrugsstyrelsens modtagekontrol vil omfatte følgende trin: 

 

 kontrol af datastruktur i leverancen 

 kontrol af screenede markblokke, som er fundet OK ved maskinel screening 

 kontrol af screenede markblokke, som er fundet OK ved manuel screening 

 kontrol af screenede markblokke, som er fundet fejlbehæftet 

 

Hvis Landbrugsstyrelsens modtagekontrol konstaterer, at godkendelseskriteriet for en leve-

rance ikke er opfyldt, returneres leverancen til leverandøren i sin helhed med en beskrivelse af 

resultatet af modtagekontrollen. Leverandøren er herefter forpligtet til at foretage en fornyet 

screening af hele leverancen, og genlevere leverancen inden for 30 kalenderdage. Leverandø-

ren skal endvidere sikre, at de påviste fejl ikke gentages i senere leverancer.  

 

5.2. Landbrugsstyrelsens kvalitetssikring 

5.2.1. Tilbagemelding på leverancer  

Landbrugsstyrelsen vil melde tilbage på hver leverance inden for maksimalt 21 kalenderdage. 

Dog bestræber Landbrugsstyrelsen sig på at give en tilbagemelding inden for 10 kalender-

dage. Tilbagemeldingen kan falde i 3 kategorier: 

 

 Grøn: Leverancen opfylder godkendelseskriterierne, eventuelt bortset fra bagatelag-

tige afvigelser. Leverancen godkendes, eventuelt med forbehold for opretning af do-

kumenterede afvigelser. Landbrugsstyrelsen vil om nødvendigt dokumentere fejl og 

mangler over for leverandøren. 

 Gul: Kvaliteten er generelt for lav eller svingende. Leverandøren kan fortsætte pro-

duktionen, men skal i samarbejde med Landbrugsstyrelsen identificere årsagen til kva-

litetsproblemerne og rette produktionsprocedurerne. Leverandøren skal gennemgå og 

rette hele leverancen, som skal genleveres til fornyet modtagekontrol i Landbrugssty-

relsen. 

 Rød: Væsentlige kvalitetsproblemer. Leverandøren skal stoppe videre produktion med 

øjeblikkeligt varsel og først fortsætte, når leverandøren i samarbejde med Landbrugs-

styrelsen har fundet årsagen til kvalitetsproblemerne og rettet produktionsprocedu-

rerne. Leverandøren skal gennemgå og rette hele leverancen, som skal genleveres til 

fornyet modtagekontrol i Landbrugsstyrelsen. 
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5.2.2. Evalueringen af leverancen 

For hver leverance gøres farven op på hvert af de 5 kriterier. Findes der mindst én rød, er re-

sultatet af hele leverancen "Rød". Findes der ingen røde og mindst én gul, er resultatet "Gul". 

Findes der alene grønne, er resultatet "Grøn". 

 

Følgende ting skal opfyldes for at kvalitetskravene for kategorierne grøn, gul og rød opfyldes: 

 

Kvalitetskrav Grøn Gul Rød 

1. Korrekt datastruktur (dataformat) Ja Nej  n/a 

2. Opdatering af attributdata 100 % < 100 % n/a 

3. Fejl i leverandørens opdatering af attributdata Op til 1 % 1-2 % Over 2 % 

4. Antal korrekte markblokke,  

som i screeningen er fundet fejlbehæftet 

Op til 2,5 % 2,5 - 4 % Over 4 % 

5. Antal fejlbehæftede markblokke,  
som i screeningen er fundet OK 

Op til 1 % 1-2 % Over 2 % 

 

Landbrugsstyrelsen kontrollerer kvaliteten af hver leverance ved at udtage stikprøver. Stik-

prøvernes størrelse afhænger af størrelse på leverancerne for henholdsvis OK-markblokke og 

fejl-markblokke. Stikprøverne foretages efter de retningslinjer, som er beskrevet i Bilag 5. 

Stikprøver og acceptgrænser. Kvaliteten vurderes ud fra seneste ortofoto og beskrivelserne i 

Bilag 3, Screeningsinstruksen. 

 

Under denne kontrol skelnes ikke mellem om markblokken er screenet manuelt eller maski-

nel, idet kvalitetskravene er de samme. 

 

5.2.3. Manglende overholdelse af kvalitetskravene 

Hvis kvalitetskravene ikke overholdes, vil Landbrugsstyrelsen returnere hele leverancen til 

fornyet gennemgang, og leverandøren skal foretage genlevering efter bestemmelserne i kon-

traktens afsnit 12 og Krav 8, Krav 9 og Krav 10. 
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6. Krav til tilbudsgiver og leverandør 
Kravene skal sikre, at Landbrugsstyrelsen modtager den ønskede kvalitet af leverancerne til 

den ønskede tid. 

 

6.1. Virksomhedsoplysninger og løsningsbeskrivelse 

 

Krav 1. (INFOKRAV) Produktionsstedets beliggenhed  

Tilbudsgiver skal oplyse beliggenhed (gade, by og land) på produktionsstedet eller produkti-

onsstederne. 

 

Krav 2. Referencer 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en fyldestgørende beskrivelse af relevansen af 

de medsendte referencer. 

 

Krav 3. Medarbejdere 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en fyldestgørende beskrivelse af: 

a) relevante medarbejderes uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, herunder CV 

for samtlige projektledere, 

b) antallet af medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte leverandøren stiller til rådighed 

for opgavens løsning samt oplæring af medarbejdere herunder en overordnet tidsplan 

for og beskrivelse af oplæringsforløbet. 

 

Krav 4. Løsningsbeskrivelse 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet fremlægge sin løsning i bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud 

og løsning) der som minimum skal indeholde fyldestgørende beskrivelse af: 

a) planlagte initiativer i forbindelse med oplæringen 

b) modtagekontrol og klargøring af data til screening 

c) hvordan levering af data til Landbrugsstyrelsen herunder klargøring og upload vil ske 

d) behandling af tilbagemeldinger på leverancer fra Landbrugsstyrelsen herunder både for 

afviste og godkendte leverancer. 

e) hvordan leverandøren vil sikre, at justeringer og ændringer til instruksen vil blive im-

plementeret såvel  

o i dokumenterne  

o hos operatørerne 

f) opgavens faglige gennemførelse herunder udarbejdelse af et workflowdiagram, der be-

skriver samarbejdet mellem Landbrugsstyrelsen, leverandør og evt. underleverandør 

samt en detaljeret beskrivelse af arbejdsprocesser både manuelle og maskinelle, hvis 

dette benyttes. 

g) hvis der tilbydes maskinel screening fra staren skal tilbudsgiver i løsningsbeskrivelsen 

beskrive procedurerne for maskinel screening. 

h) IT-mæssige ressourcer, herunder båndbredde mv. 
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Ordregiver forventer, at der benyttes en internetforbindelse med en tilstrækkelig kapacitet 

(båndbredde) til, at kunne vise ortofotos beliggende på en webserver i Danmark.  

 

Løsningsbeskrivelsen skal vedlægges i bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og løsning) og vil således 

indgå som en del af kontrakten.  

 

Hvis leverandøren på et senere tidspunkt vælger at tilbyde maskinel screening, skal leveran-

døren beskrive procedurerne for maskinel screening. Der må ikke ske opstart af maskinel 

screening før Landbrugsstyrelsen har godkendt disse procedurer. 

 

Krav 5. (MINDSTEKRAV) Sprog 

Al korrespondance, herunder tilbud, møder, resultatmateriale etc. skal foregå på dansk. Ser-

vicemeddelelser og statusrapporter kan dog modtages på engelsk af Landbrugsstyrelsen. 

Landbrugsstyrelsen forbeholder sig ret til altid at melde tilbage til leverandøren på dansk eller 

på engelsk. 

 

6.2. Projektstyring og kvalitet 

Krav 6. Leverandørens kvalitetssikringssystem 

Leverandøren skal i forbindelse med udførelsen af opgaven benytte et kvalitetssikringssy-

stem, der dels er rettet mod opgaver af den foreliggende karakter, og dels er certificeret efter 

ISO9000 eller lignende. Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af, hvil-

ket kvalitetssikringssystem som vil blive benyttet i forbindelse med udførelsen af opgaven.  

 

Krav 7. Kvalitetssikringsplan 

Tilbudsgiver skal i Tilbudsgivers tilbud og løsning (bilag 2) beskrive kvalitetssikringssyste-

met som skal benyttes, herunder tekniske og organisatoriske faciliteter og foranstaltninger til 

kvalitetssikring samt oplysninger om teknikere eller tekniske organer til kvalitetskontrol til 

rådighed for leverandøren. 

 

Krav 8. (MINDSTEKRAV) Godkendelseskriterier for en leverance  

En leverance skal leve op til de krav, som er stillet i afsnit 5.2.2, og kan godkendes, hvis den 

lever op til de "grønne" kvalitetskrav. 

 

Krav 9. (MINDSTEKRAV) Genlevering af en afvist leverance 

Hvis Landbrugsstyrelsen har afvist en leverance på grund af kvalitetsproblemer, skal leveran-

døren gennemgå leverancen, rette op i fornødent omfang og genlevere denne i rettet stand. 

Landbrugsstyrelsen vil herefter kontrollere leverancen igen. En afvist leverance får ingen be-

tydning for tidsplanen for levering af senere leverancer. 

 

Krav 10. Frist for genlevering af en afvist leverance 

Den genleverance, som er omtalt i Krav 9 bør finde sted senest 30 dage efter, at den er afvist.  
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Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af hvor hurtigt en genleverance 

vil finde sted. 

 

Krav 11. (MINDSTEKRAV) Oplæring 

Leverandøren står for oplæring af leverandørens medarbejdere. Landbrugsstyrelsen deltager 

som rådgiver under den indledende del af oplæringsforløbet.  

 

Krav 12. (MINDSTEKRAV) Inspektionsbesøg 

Landbrugsstyrelsen forbeholder sig ret til at komme på inspektionsbesøg på leverandørens 

produktionslokation. Leverandøren skal i så fald præsentere produktionsapparatet og gen-

nemgå de benyttede arbejdsgange samt deltage konstruktivt i en dialog med Landbrugsstyrel-

sen om muligheder for forbedringer. 

 

Krav 13. Justering af instrukser i forbindelse med oplæringsfasen 

Oplæringsfasen i Krav 24 omfatter også justering og tilpasning af de udleverede instrukser for 

screening af markblokke, kaldet bilag 3 (Screeningsinstruks). Justeringerne foretages af leve-

randøren på baggrund af erfaringerne under oplæringen og i samarbejde med Landbrugssty-

relsen. Der skal være enighed mellem Landbrugsstyrelsen og leverandøren om, at disse juste-

ringer er nødvendige for at opgaven kan udføres i forhold til de overordnede kvalitetsmål. Ju-

steringerne kan fx vedrøre ting, der ikke er uforudset i den instruks, som er vedlagt udbuds-

materialet, jf. bilag 3 (Screeningsinstruks).  

 

Deadline for den justerede screeningsinstruks er senest 3 dage før afslutning af oplæringsfa-

sen. Efter endelig godkendelse af instrukserne har leverandøren det fulde ansvar for kvaliteten 

af de udførte opgaver. 

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af hvordan leverandøren vil op-

fylde dette krav. 

 

Frem til kontraktunderskrivelsen kan der forekomme mindre, især sproglige, ændringer til den 

instruks som er offentliggjort sammen med udbudsmaterialet i februar 2018.  

 

Krav 14. (MINDSTEKRAV) Ændring af instrukser efter oplæringsfasen 

Efter at instrukserne er endelig godkendt forbeholder Landbrugsstyrelsen sig til enhver tid ret 

til med 3 ugers varsel og gældende fra et månedsskifte, at specificere ændringer af screenings-

instruksen. For alle disse ændringer og eventuelle afklaringer, som specificeres fx via e-mail, 

telefon mm. samt interne afklaringer hos leverandøren gælder det, at det er leverandørens 

pligt og ansvar at opdatere masterversionen af instrukser samt at implementere disse ændrin-

ger i produktionen. Ved ændring af masterversionen af instrukserne, skal Landbrugsstyrelsen 

godkende de nye versioner inden ændringerne kan træde i kraft. Dette gælder både nye ek-

sempler samt nye tekster. Der benyttes her versionsnumre og registrering af ændringer, så det 

er tydeligt at se hvor ændringerne er foretaget. 
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Tilbudsgiver skal i den tilbudte pris indregne omkostninger til sådanne opdateringer af scree-

ningsinstruksen samt opdatering af operatørernes viden 4 gange årligt ud over de justeringer 

som sker som følge af Krav 13.  

 

Krav 15. Dialog om instruksen 

Leverandøren skal løbende forholde sig kritisk overfor formuleringer i instruksen, og således 

indgå i en løbende dialog med Landbrugsstyrelsen, når der opstår tvivl eller uoverensstem-

melser om forståelsen af instrukserne. 

 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af i hvilket omfang og hvordan 

leverandøren vil indgå i dialog med Landbrugsstyrelsen om formuleringer i instruksen. 

 

6.3. IT-miljø, produktion og levering 

Krav 16. IT- og systemmiljø  

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet beskrive det IT- og systemmiljø leverandøren vil an-

vende ved opgavens løsning, herunder specifikation af skærmopløsning, som vil blive an-

vendt. 

 

Hvis der tilbydes maskinel screening skal tilbudsgiver derudover beskrive: 

a) softwareopsætning af den maskinelle screening 

b) planer for videreudvikling af softwareopsætning til den maskinelle screening i kon-

traktperioden. 

 

Krav 17.  (MINDSTEKRAV) Indledende kontrol af data 

Leverandøren skal i forbindelse med levering af data kontrollere og vurdere kvaliteten af de 

data, som modtages fra Landbrugsstyrelsen. Dette skal i særlig grad gøres ved levering af 

eventuelle testdata samt de første 3 leverancer, for at sikre korrekt data og datastruktur. Ved 

fejl og mangler i datagrundlaget skal leverandøren straks give Landbrugsstyrelsen besked om 

de fundne fejl og mangler. De givne tidsfrister gælder derefter fra Landbrugsstyrelsens efter-

følgende levering af korrekt data. Såfremt en tidsfrist rykkes på grund af forhold, der kan til-

skrives Landbrugsstyrelsen, rykkes alle efterfølgende tidsfrister tilsvarende. 

 

Krav 18. (MINDSTEKRAV) Anvendelse af GIS-data 

Leverandøren skal anvende de GIS-data, som er beskrevet i bilag 4 (Snitfladebeskrivelse), 

samt opdatere disse data efter de terminer, som er beskrevet i bilag 4 (Snitfladebeskrivelse.  

 

Leverandøren skal endvidere, hvis Landbrugsstyrelsen ønsker det, kunne håndtere ortofoto fra 

to forskellige år, jf. i bilag 4 (Snitfladebeskrivelse). 
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Krav 19. (MINDSTEKRAV) Koordinatsystem 

Overalt i dette udbud, hvor der anvendes materiale som er geografisk orienteret, skal der an-

vendes UTM/ETRS89 zone 32N (for hele landet, inklusiv Bornholm).  

 

Krav 20. (MINDSTEKRAV) Sftp-server til udveksling af materiale 

Leverandøren skal stille en sftp-server til rådighed for relevant materiale i forbindelse med 

udbuddet. Denne server skal bruges til udveksling af alt relevant materiale, blandt andet 

Landbrugsstyrelsens levering af markblokke til screening, og markplaner samt leverandørens 

aflevering af resultatmaterialet. Landbrugsstyrelsen skal således have både skrive og læse ad-

gang til serveren.  

 

Sftp-serveren skal være etableret ved afslutningen af forberedelsesfasen og skal holdes i drift 

mindst 6 måneder efter, at Landbrugsstyrelsen har godkendt den sidste leverance, som er om-

handlet af kontrakten. 

 

Leverandøren skal lægge hver leverance samlet på sftp-serveren med en navngivning, der ty-

deligt refererer til den specifikke leverance. Leverancer må ikke slettes fra sftp-serveren, 

hverken ved godkendelse eller ved eventuel genleverance af afviste leverancer. 

 

Sftp-serveren skal kunne rumme alle leverancer i den samlede opgave i hele kontraktperio-

den. 

 

Krav 21. (MINDSTEKRAV) Krav om backup af data 

Leverandøren skal foretage daglig sikkerhedsbackup af data, både i sit produktionsmiljø og på 

sftp-serveren. Backup skal kunne genskabe informationer i hele produktionsforløbet og mini-

mum 6 måneder efter dets afslutning. 

 

Krav 22. Anvendelse af GIS-programmer 

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse hvilket GIS-program, der vil 

blive anvendt under screeningen. Ordregiver forventer, at GIS-programmet er af passende 

kvalitet, som minimum har følgende faciliteter: 

- predefinerede zoom-niveuaer, jf. bilag 3 (Screeningsinstruks) 

- vise GIS-temaer via WMS, WFS og direkte fra fysiske medier (fx harddisk) 

- mulighed for skift mellem forskellige GIS-lag  

- afstandsmåler (meter) 

- arealopmåler (kvadratmeter) 

- cursoren kan omdannes til et kvadrat med et indstilleligt antal kvadratmeter, fx 100 

m2, jf. bilag 3 (Screeningsinstruks) 

- en indstillelig bufferzone på begge sider af markblokgrænsen. 
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Krav 23.  (MINDSTEKRAV) Vedligeholdelse af instrukser  

Leverandøren har ansvaret for at instrukser og andet relevant materiale, inklusiv bilag 3 

(Screeningsinstruks) vedligeholdes løbende.  

 

Krav 24. Faseopdeling af opgaven  

Landbrugsstyrelsen ønsker, at der skal indgås kontrakt i slutningen af juni gældende fra 1. au-

gust. Det forudsættes, at leverandørerne bruger perioden fra kontraktunderskrivelse til start af 

oplæringen af medarbejdere til alle nødvendige forberedelser.  

 

Opgaven opdeles i følgende faser med tilhørende leverancer: 

 

Leve-

rance 

Fase Start Slut Uge eller 

måned 

Leverance, 

markblokke 

 Forberedelse 1. juli  3. aug.  29 - 31  

 Oplæring 6. aug.  17. aug.  32 - 33  

1 Produktion og oplæring 6. aug.  31. aug.  August 1.000 

2 Produktion og oplæring - - September 3.000 

3 Produktion - - Oktober 5.000 

4  Produktion - - November 8.000 

5  Produktion   December Se Krav 25 

6 - Produktion   Løbende Se Krav 25 

 

Efter leverance 4 skal der for hver måned min. leveres et antal markblokke, jf. Krav 25.  

 

Tilbudsgiveren skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af i hvilket omfang Land-

brugsstyrelsens ønske til tidspunkt for kontraktindgåelse samt faseopdeling af opgaven, som 

beskrevet herover, imødekommes. 

 

Krav 25. Størrelse og terminer på leverance 

Størrelsen på leverancer af markblokke vil variere i løbet af året og leverandøren skal derfor 

kunne håndtere et udsving i antal screenede markblokke per måned på mellem 6.000 – 15.000 

markblokke. Det årlige antal screenede markblokke vil kunne variere mellem 85.000 -

140.000. Det præcise antal vil blive meddelt med to måneders varsel.  

 

Leverancerne fra Landbrugsstyrelse afleveres månedsvis. Det må dog forventes, at der i nogle 

år i maj og juni måned kan forekomme 14 dages leverancer, som er tilsvarende mindre end en 

månedsleverance. 

 

Tilbudsgiveren skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af i hvilket omfang opfylde 

dette krav. 
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Krav 26. (MINDSTEKRAV) Screening af markblokke 

Markblokkene screenes i henhold til de gældende retningslinjer jf. bilag 3 (Screeningsin-

struks), som dog justeres i henhold til Krav 13, Krav 14 og Krav 15.  

 

Krav 27. (MINDSTEKRAV) Resultatmateriale for screenede markblokke 

Hver leverance består af  

1. en tabel med de attributdata og den dokumentation, der er specificeret i bilag 4 (Snit-

fladebeskrivelse). 

2. en shape fil med de screenede markblokke inklusiv ovenstående attributter, 

3. en shape fil med de fejlpunkter, jf. afsnit 4.2.4. 

 

Krav 28. (MINDSTEKRAV) Levering af resultatmateriale 

De enkelte leveringer af resultatmateriale skal være til rådighed for Landbrugsstyrelsen på 

sftp-server, jf. Krav 20 senest den sidste kalenderdag i hver måned. I tilfælde at 14 dages leve-

rancer, jf. Krav 25, skal leveringer af resultatmateriale henholdsvis den 15. og sidste kalender-

dag i hver måned i de pågældende måneder. Dette gælder uanset om disse dage falder på en 

hverdag, lørdag, søndag, dansk helligdag eller helligdag i leverandørens produktionsland. 

 

Krav 29.  (MINDSTEKRAV) Leverancerapport 

Leverandøren skal sammen med den månedlige leverance sende en rapport, som minimum 

indeholder følgende oplysninger: 

 Dato: {dato} 

 Batch: {Måned og år} 

 Data leveret (via sftp): {dato} 

 Filplacering (sftp): {navn på sti} 

 Antal markblokke leveret: {antal} 

 Antal OK ved maskinel screening: {antal} 

 Antal OK ved manuel screening: {antal} 

 Samlet procent af markblokke screenet OK: {procent} 

 Total antal fejl A, B, C, D, M: {antal} 

 Deraf fejl (A, B, C, D, M): {antal for de enkelte kategorier} 

 Andre forhold: {Fritekst} 

 Kommentar: {Fritekst} 

 Kontrolleret af: {Navn} 

 

Krav 30. Statusrapporter fra leverandøren til Landbrugsstyrelsen  

I de første 2 måneder af produktionsfasen skal leverandøren udarbejde ugentlige statusrappor-

ter, som skal sendes via e-mail til Landbrugsstyrelsen senest tirsdag middag for den foregå-

ende uge.  

 

Det er ordregivers ønske at statusrapporten som minimum indeholder: 
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1. Forberedelse 

2. Ugens produktion 

3. Problemstillinger 

Herunder om nødvendigt løsningsforslag 

4. Samlet produktion 

5. Leverancestatus 

6. Andre forhold 

 

En forsinket eller udebleven statusrapport vil medføre, at hele den leverance, der er i produk-

tion på tidspunktet for statusrapportens planlagte modtagelse, vil ses som værende forsinket 

det tilsvarende antal dage. 

 

Der afholdes desuden et statusmøde mellem leverandørens projektleder og Landbrugsstyrel-

sen hver 14. dag. Mødet kan efter aftale afholdes som et telefonmøde eller via videolink. 

 

Efter 2 måneders produktion mindskes frekvensen af rapporter og møder til henholdsvis 2 

uger og 1 måned. 

 

Efter 6 måneders produktion af tilfredsstillende kvalitet kan Landbrugsstyrelsen efter nær-

mere forhandling med leverandøren mindske frekvensen af rapporter og møder yderligere. 

 

Tilbudsgiveren skal som en del af tilbuddet give en beskrivelse af i hvilket omfang Land-

brugsstyrelsens ønsker til ovenstående imødekommes. 

 


