
 

  

 

 

 

Bilag 5. Screening af markblokke 

 

 

 

 

Stikprøver og acceptgrænser 
Udvælgelse af stikprøver og bestemmelse af maksimalt antal fejl 

 
I forbindelse med markblokscreeningen foretager Landbrugsstyrelsen en kvalitetsanalyse af de leverede 

screenede markblokke ud fra en stikprøve. Størrelsen af disse stikprøver, samt størrelsen på antallet af accep-

table fejl er anført nedenfor.  

 

Der kan ud fra Kommissions retningslinjer i forbindelse med kvalitetsanalyse af markblokke, fastlægges føl-

gende stikprøvestørrelser, idet der tages udgangspunkt i den mest restriktive godkendelsesbetingelse, dvs. 1 

%. 

 

Opdeling af delleverancen 
Hver leverance af screenede markblokke opdeles i to subleverancer. Dette skyldes, at punkt 4 og 5 i tabellen 

nedenfor, hver især ikke er relevant for alle markblokke i delleverancen.  

 

Der skal således udtages en stikprøve for hver subleverance. 

 

Stikprøver 
Stikprøvestørrelsen hænger direkte sammen med størrelsen på subleverancerne. Disse stikprøvestørrelser 

svarer til de stikprøvestørrelser, som er anført i ISO 2859-1, Generel inspection level II, og single sampling 

plans for normal inspection (Table 2A). Ved generel høj eller lav kvalitet i leverancerne vil Landbrugsstyrel-

sen overveje enten at reducere eller øge stikprøvestørrelserne. 

 

Størrelse, 

subleverance 

Stikprøve 

281 - 500 50 

501 - 1.200 80 

1.201 - 3.200 125 

3.201 - 10.000 200 

10.001-35.000 315 

 

Stikprøverne udtages tilfældigt af hver subleverance.  
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Evalueringen af delleverancerne 
Delleverancerne skal opfylde de kvalitetsmål, der fremgår af afsnit 5.2.2 i Kravspecifikationen. Tilbagemel-

dingen vil således falde i en af de 3 kategorier: grøn, gul og rød. 

 

Kvalitetskravene til delleverancerne fremgår af bilag 1 (Kravspecifikation), bilag 2 (Tilbudsgivers tilbud og 

løsning) og bilag 3 (Screeningsinstruks). 

 

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 attribut-
data 

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 % 

 

Acceptgrænser 
Tilbagemeldingen vil ske på grundlag af acceptgrænser. Acceptgrænserne er beregnet efter formlen i bilaget 

(nederst i dette dokument) ud fra et konfidensinterval på 95 %. 

 

Antal fejl for at leverancen godkendes/afvises 
I nedenstående er vist acceptgrænserne for hvert enkelt kriterium opdelt efter leverance- og stikprøvestørrel-

ser. Godkendelse: grøn. Afvisning: gul og rød. 

Tilbagemelding på delleverancer  

Delleverancerne skal opfylde de kvalitetsmål, der fremgår af afsnit 5.2.2 i Kravspecifikationen. 

 

Landbrugsstyrelsen vil melde tilbage på hver delleverance inden for maksimalt 21 kalenderdage, dog bestræ-

ber Landbrugsstyrelsen sig på at give en tilbagemelding inden for 10 kalenderdage. Tilbagemeldingen kan 

falde i 3 kategorier: 

 

 Rød: Væsentlige kvalitetsproblemer. Leverandøren skal stoppe videre produktion med øjeblikkeligt 

varsel og først fortsætte, når leverandøren i samarbejde med Landbrugsstyrelsen har fundet årsagen 

til kvalitetsproblemerne og rettet produktionsprocedurerne. Leverandøren skal gennemgå og rette 

hele delleverancen, som skal genleveres til fornyet modtagekontrol i Landbrugsstyrelsen. 

 Gul: Kvaliteten er generelt for lav eller svingende. Leverandøren kan fortsætte produktionen men 

skal i samarbejde med Landbrugsstyrelsen identificere årsagen til kvalitetsproblemerne og rette pro-

duktionsprocedurerne. Leverandøren skal gennemgå og rette hele delleverancen, som skal genleve-

res til fornyet modtagekontrol i Landbrugsstyrelsen. 

 Grøn: Delleverancen opfylder godkendelseskriterierne, eventuelt bortset fra bagatelagtige afvigel-

ser. Delleverancen godkendes, eventuelt med forbehold for opretning af dokumenterede afvigelser. 

Landbrugsstyrelsen vil om nødvendigt dokumentere fejl og mangler over for leverandøren. 
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Acceptgrænser for maksimalt antal fejl for godkendelse (grøn) 
 

 
Grænser for minimalt antal fejl for væsentlige kvalitetsproblemer (gul) 
 

 
Grænser for minimalt antal fejl for væsentlige kvalitetsproblemer (rødt) 
 

Kvalitetskrav   
% fejl 

S. size = 
50 

S. size = 
80 

S. size = 
125 

S. size = 
200 

S. size = 
315 

Korrekt datastruktur (dataformat)  0 0 0 0 0 

Opdatering af attributdata  0 0 0 0 0 

Fejl i leverandørens opdatering af 

attributdata 

Op til 1 % 1 2 3 4 6 

Antal korrekte markblokke, som i 

screeningen er fundet fejlbehæftet 

Op til 2,5 % 3 4 6 9 13 

Antal fejlbehæftede markblokke, 

som i screeningen er fundet OK 

Op til 1 % 1 2 3 4 6 

Kvalitetskrav   
% fejl 

S. size = 
50 

S. size = 
80 

S. size = 
125 

S. size = 
200 

S. size = 
315 

Korrekt datastruktur (dataformat)  0 0 0 0 0 

Opdatering af attributdata  0 0 0 0 0 

Fejl i leverandørens opdatering af 

attributdata 

1-2 % 2 3-4 4-5 5-7 7-11 

Antal korrekte markblokke, som i 

screeningen er fundet fejlbehæftet 

2,5-4 % 4 5-6 7-9 10-13 14-19 

Antal fejlbehæftede markblokke, 

som i screeningen er fundet OK 

1-2 % 2 3-4 4-5 5-7 7-11 

Kvalitetskrav   
% fejl 

S. size = 
50 

S. size = 
80 

S. size = 
125 

S. size = 
200 

S. size = 
315 

Korrekt datastruktur (dataformat)  1 1 1 1 1 

Opdatering af attributdata  1 1 1 1 1 

Fejl i leverandørens opdatering af 

attributdata 

Over 2 % 3 5 6 8 12 

Antal korrekte markblokke, som i 

screeningen er fundet fejlbehæftet 

Over 4 % 5 7 10 14 20 

Antal fejlbehæftede markblokke, 

som i screeningen er fundet OK 

Over 2 % 3 5 6 8 12 
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Bilag. Konfidensintervaller ved stikprøveudtagning og beregning  

af acceptgrænser 

Hvis kvaliteten af et leveret materiale foretages ved en stikprøve, skal der ved vurderingen 

af fejlprocenten tages højde for, at stikprøven er et tilfældigt udvalgt udsnit af det samlede 

leverance.  

 

En måde at foretage denne statistiske test er at opstille et konfidensinterval, for det accep-

table antal fejl i en stikprøve. Det antages, at den samlede population er stor og at stikprø-

ven derfor er tilnærmet normalfordelt.  

 

Konfidensintervallet for stikprøven kan derved beregnes som: 

 

 , 

 

hvor,   

  er det maksimale andel af fejl i populationen 

 z er konfidensgrænsen i normalfordelingen (z-scoren)  

 n er størrelsen af stikprøven.  

 

Da det kun er ”for mange fejl” vi er interesserede i at teste, beregnes kun den øvre kon-

fidensgrænse: 

 

 . 

 

For forskellige sandsynlighedsniveauer findes konfidensgrænsen i normalfordelingen (to-

sidet test):  

 

Sandsynlighedsniveau z-score 

90 % 1,64 

95 % 1,96 

99 % 2,58 
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For en test på 95 % sandsynlighedsniveau, en stikprøve størrelse på 500 og en maksimal 

fejlprocent på 1 % kan den øvre konfidensgrænse beregnes som: 

 

 

 
 

Det betyder, at vi vil acceptere op til 9 fejl i stikprøven. Hvis stikprøven indeholder 10 eller 

flere fejl kan vi med 95 % sandsynlighed forkaste hypotesen om, at stikprøven kommer fra 

en population med maks. 1 % fejl. 


