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Emnegruppe: Skovning, transport, vej og vand 

Dato: november 2010 

Bilag til Videnblad nr. 6.2-9 

 

 (AB = Arbejdsbeskrivelse. AP = Anerkendt praksis)   

Kvalitetsopfølgning 

Maskinskovning 
 

 

Kontrolparcel/Frekvens:                           Dagligt____    Hver 3. dag____   Hver afd._____   Andet____ 

 

 

Bevoksningsdata:  Afdeling og litra_______________________     

   Areal / ha:____________________________ 

   Træart og alder:______________________ 

   DBH før hugst:_______________________ 

   Hugstudtag m3/ha:___________________ 

 

Effekter: 
Kunde Træart Beskrivelse Min. top Max. rod Længde Længde 

    +/ 
Forventet 

effektfor-

deling    % 

Fordeling 

% i.h.t 

computer 

Lev tidsp. Bem. 

           

           

           

           

 

 

I KONTROLPARCEL:  
 
Hugststyrke:  

 Antal skovede træer ud af 50: ________________stk. Skal være _______stk. (AP: +/- 5%) 

 

Stødhøjde: 

  Antal for høje stød i prøveparcellen: _____stk. (A.P: Maks. 2/3 af stødets diameter) 

 

 Bemærkninger:_______________________________________________________ 

 

Stødsmøring: 

 Antal med utilstrækkelig dækning i kontrolparcellen: __________stk.    

 

 Bemærkninger:_______________________ 

 

Skader på blivende træer: 

 Antal skader i prøveparcellen __________stk.   (A.P.: maks. 1) 

  

 Bemærkninger:_____________________________________________________________ 

 

Sporindlægning:   

 Afstand mellem spor: _____________m. (A.P.:17-23 m) 

 

 Bredde på spor:          _____________m. (A.P.: 3,5-4,0 m)                                                            

 

 Bemærkninger:______________________________________________________________  
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Effektlængder: 

 Antal for korte _____stk.  Antal for lange ______stk. 

 

Effektdiametre: 

 Antal med for lille topdiameter _______stk.  

 

 Antal med for stor roddiameter _______stk. 

 

Effektfordeling: 

 Afviger effektfordelingen mere end 15% fra AB ja □  nej □ 

 Bemærkninger:__________________________________________________________ 

 

 

Sortimentsadskillelse: 

 Er det let at skelne de forskellige sortimenter  ja □  nej □ 

 Er farvemærkningen tydelig  ja □  nej □,  og er den udført rigtigt  ja □   nej □ 

 Bemærkninger:_______________________ 

 

Afkvistning:    

Svarer kvaliteten til AB ja □  nej □   

Bemærkninger:____________________ 

Er der anvendt den valsetype der er opgivet i AB  ja □  nej  □ 

Bemærkninger:_______________________ 

 

Kapsprækker:  

Kontroller aktuelle effekttyper i kontrolparcel og tæl hvor mange der har kapsprækker: _________stk. 

 

Hugstmåde: 

 Er AB fulgt (visuel bedømmelse) ja  □  nej  □ 

 Bemærkninger:_________________________________________________________  

 

 

 

UDEN FOR KONTROLPARCEL 
 

Køreskader: Største spordybde: _____cm  Over hvor lang distance: _____m  (A.P: 10 cm og maks. 25 cm over 5 m) 

 

Særlige hensyn:  

 I henhold til AB  ja □  nej □ 

 Bemærkninger:____________________________________________________________  

 

Publikum: 

 I henhold til AB  ja/nej 

 Bemærkninger:____________________________________________________________ 

 

  Oprydning: 

 I henhold til AB  ja □ nej □ 

 Bemærkninger:_______________________ 

 

Miljø: 

 I henhold til AB  ja □  nej □ 

  Bemærkninger:_______________________ 
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