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1. Skovens foryngelse 

1.1 (FSC, PEFC) Jordbearbejdning minimeres. Dog kan punkt- og stribevise. overfladiske 
jordbehandlinger, der tilstræber at efterligne naturens egne (vildsvin. rodvæltere mv) 
metoder anvendes, når det er nødvendigt.  

(PEFC) Andre jordbearbejdningsformer må kun anvendes, hvor det er et formålstjenstligt 
skridt i omstillingsfasen og der skal være anført en begrundelse for metodevalget. 

1.2 (FSC, PEFC) Ikke-hjemmehørende træarter må kun anvendes, hvis de har kendte 
økologiske egenskaber, og kun hvor de ikke truer skovens registrerede naturværdier og 
iøvrigt er lokalitetstilpassede.  

1.3 (FSC, PEFC) Genmodificerede organismer anvendes ikke. 

2. Skovens struktur 

2.1 (FSC, PEFC) Minimum 3-5 træer pr. ha. svarende til min. 10m3 ved på roden bliver 
løbende udpeget jævnt fordelt i produktionsskoven til naturligt forfald og død. (FSC) Disse 
træer skal fortrinsvis være modne, hjemmehørende og af forskellige arter. Disse og andre 
biologisk værdifulde træer er afmærket forud for udtyndings- og skovningsaktiviteter.  

2.2 (FSC, PEFC) Brede, stabile, lokalitetstilpassede og varierede skovbryn skal bevares eller 
etableres i takt med konverteringen af skoven. Træ- og buskarter karakteristiske for 
området skal anvendes for at sikre stabile og mangfoldige overgangszoner til de 
tilstødende åbne områder. 

2.3 (PEFC) Ved arronderingstilplantning skal karakteristiske gamle træer i det oprindelige 
bryn bevares. 

3. Produktion og økonomi 

3.1 Sortimentsaflægning (aptering) gennemføres med henblik på at tilføre eller bevare disses 
kommercielle værdi. Aftagerens specifikationer skal følges 

3.2 Oparbejdning og udtransport af træ til bilfast vej sker indenfor en tidsramme, så kvaliteten 
af produkterne ikke forringes.  

3.3 Entreprenøren overholder indgåede kontrakter samt imødekommer øvrige mundtlige 
aftaler og instruktioner. 

3.4 Der skal anvendes hugst-, transport- og foryngelsesteknikker, der skåner lokaliteten samt 
den tilbageværende vegetation.   

3.5 Affald fra aktiviteter i skoven minimeres, og oliespild samt vilkårlig deponering af affald på 
skovarealer skal undgås. 

3.6 Hugstaffald placeres i nødvendigt omfang i stikspor for at undgå rod- og 
jordstrukturskader.  

3.7 Afhængigt af forholdene finder færdsel med tungt maskinel så vidt muligt sted  under 

forhold der minimerer risikoen for skader på jordbund, vegetation og opvækst (på tør eller 

frossen jordbund). Ved kørsel i vandlidende områder anvendes relevant udstyr til 

beskyttelse af jordbunden (f.eks. brede dæk og bælter/måtter). Entreprenøren skal på 

eget initiativ indstille kørsel hvis vejrlig og øvrige forhold leder til sporkørsel / 

komprimering. Derpå skal opdragsgiver kontaktes for videre forløb. 

Entreprenøren skal undgå kørsel ved (side)-hæld 
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3.8 Ansatte har kendskab til hvordan skader på jordbund og vegetation undgås, herunder 
kender maskinfører sin maskines aktuelle marktryk og leverandørens anvisninger for 
hvilke lufttryk, der kan anvendes i de aktuelle dæk, herunder dæktrykket skal være ved 
terrænkørsel. Interviews viser, at ansatte er instrueret i, hvordan man undgår skade på 
tilbageværende træer. 

3. 9 (FSC)  Der anvendes miljøvenligt maskinel og teknologi, som skåner jordbunden og 
miljøet. Skov- og Naturstyrelsens gældende miljøstandard for skovmaskiner skal 
overholdes.   

3.10 Dyrkningsforskrifter følges af entreprenøren, og hugstindgreb afsluttes, som angivet i 
arbejdsbeskrivelse eller i øvrigt aftalt. Bilfaste veje samt stier og spor som af skovejeren 
ønskes friholdt for kvas, ryddes for hugstaffald efter endt opgave. 

3.11 (PEFC) Der udlægges permanente udslæbnings-/kørespor i skoven i takt med 
skovningsaktivitet og i den enkelte bevoksning. Udlægningen af spor skal inddrage 
hensyn til jordbund, terræn samt tekniske løsninger. Maskinfærdsel foregår kun 
undtagelsesvist udenfor disse spor, når det er velbegrundet. Kørespor anlægges ikke på 
sårbare lokaliteter som f.eks. vådområder og ustabile jorder.  

3.12 Der tilstræbes en indbyrdes afstand mellem køresporene på gennemsnitligt 20 m fra 
spormidte til spormidte. Ved indlæggelse af nye spor skal der tilstræbes en bredde på 3.5 
– 4 meter. Eksisterende kørespor tilrettes om nødvendigt i bredden - alternativt anvendes 
tilpasset maskinløsing. I forbindelse med sidehæld og kurver skal bredden forøges, for at 
der er plads til maskinerne. Kørsel på sidehæld bør undgås. Kørespor anlægges om 
muligt vinkelret / på tværs af eksisterende rækkeforløb.   

3.13 Udslæbings-/ udkørselsspor stabiliseres under og efter hugstaktiviteter eksempelvis ved:   
• Anvendelse af hugstaffald; 
• Såning;  
• Anvendelse af dækningsmateriale; 

3.14 Permanente og midlertidige udkørsels/ udslæbningsspor og veje på tværs af vandløb, der 
ikke fjernes igen samme dag, kan kun etableres, når kommunen forudgående har 
godkendt dette. Antallet af veje og spor over vandløb skal minimeres og så vidt muligt 
placeres vinkelret på vandløbet. Ved passage af vandløb og andre særligt følsomme 
områder skal der træffes særlige forholdsregler, som f.eks. udlægning af hugstaffald, 
Træeffekter, køremåtter el.lign. Udlagte materialer fjernes efter endt arbejde.   

3.15 Der er taget relevante forholdsregler for at undgå erosion og sedimentering af vandløb 
som følge af arbejde i skoven. 

3.16 Entreprenørens arbejde skal generelt følge praktikker og standarder angivet i "Anerkendt 
Praksis". Entreprenøren tilbyder sammen med skovejeren at evaluere arbejdet i henhold 
til "Anerkendt Praksis" konceptet (se bilag X). Evalueringen kan foregå løbende eller ved 
opgavens afslutning. 

3.17 Skovningsmaskiner og andet teknisk udstyr er velholdt: 
• Ingen olie eller hydrauliske lækager;    
• Styrtsikker kabine er intakt; 
• Der gennemføres og dokumenteres jævnligt check og vedligehold. 

3.18 Redskaber til opsamling af olie og kemikalier er tilgængelige på arbejdspladsen, og 
relevante medarbejdere er bekendt med deres anvendelse. Alt affald. brugt eller spildt 
olie. drivmidler o.a. fjernes/ opsamles og afleveres på de relevante modtagesteder. 
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3.19 (PEFC) Udtag af næringsstoffer ved hugst skal ske under hensyntagen til jordens 
ydeevne (forvitring). Der skal tages hensyn til (indregnes) det bidrag, som tilføres fra 
omgivelserne. 

3.20 (FSC) WHO's type 1A og 1B og chlorerede kulbrinte pesticider; pesticider der er svært 
nedbrydelige, giftige eller hvis derivater forbliver biologisk aktive og akkumuleres i 
fødekæden efter beregnet brug; samt ethvert pesticid der er forbudt af internationale 
aftaler, benyttes aldrig. 

3.21 (FSC) Pesticider godkendt til økologisk jordbrug bruges kun i tilfælde, hvor der er et 
veldokumenteret behov. 

3.22 (FSC) Andre pesticider anvendes ikke, medmindre der er et veldokumentert behov og kun 
efter rådføring med relevante eksperter.  

3.23 (FSC) Brugen af biologiske bekæmpelsesmidler minimeres, moniteres og kontrolleres 
strengt i overensstemmelse med national lovgivning og internationalt accepteret 
videnskabelig litteratur. Dog kan brug af Phlebiopsis gigantean (eksempelvis Rotstop) til 
at kontrollere Heterobasidium annosum accepteres. 

3.24 Entreprenører > 25 ansatte: Entreprenøren har en skriftlig forretningsplan 

3.25 Entreprenøren opretholder fortegnelser over hugstaktiviteter, som omfatter:    
• Kontrakter med skovejere,   træindustri, forhandlere og underleverandører;   
• Målelister og andre opgørelser;   
• Opgørelser over omkostninger til udstyr, personale og overhead;  

3.26 Skoventreprenøren analyserer særligt udfordrende opgaver og inddrager sin profesionelle 
erfaring  med henblik på at optimere løsningen. 

3.27 (FSC) Hugst bortset fra tynding må ikke finde sted, før bevoksningen eller det enkelte træ 
har opnået en alder eller dimension, hvor den er hugstmoden.  

4. Natur og miljø 

4.1 Driften tager hensyn til kendte og registrerede naturværdier, herunder bl.a. nøglebiotoper, 
§28 arealer, §3 arealer og sjældne eller truede arter. Entreprenøren har ansvar for at 
indhente oplysninger og registreringer fra skovejeren (administrator) før udførelse af 
opgaven og tager hensyn til disse i udførelse af opgaverne.  

4.2 Hugstaktiviteter undgås på tidspunkter og lokaliteter, hvor dette vides at være vigtigt for 
arter, som er følsomme overfor menneskelig aktivitet (f.eks. rede- og yngleområder).    

4.3 Entreprenøren respekterer og tager relevante forholdsregler for at undgå negativ 
påvirkning af arealer, som ejeren har angivet som beskyttede (det kan eksempelvis være 
mod hugst. kørsel eller andre aktiviteter).    

4.5 (PEFC) Hegning i skoven skal ske på en måde, der ikke lukker for faunavandring. 

4.6 (PEFC) Hegn skal nedtages efter endt brug. 

4.7 Ved beskadigelse af vildthegn meldes skaden til opdragsgiver. 

4.8 Maskinanvendelse i bufferzoner og vådområder minimeres. 

4.9 Skovejeren/forvalteren eller entreprenøren har en off-site lokalitet til sikker opbevaring af 
kemikalier, Beholdere, flydende og fast ikke organisk affald herunder brændstof og olie, 
indtil de kan bortskaffes permanent på en passende lokalitet godkendt af myndighederne. 
Andet affald bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde på en lokalitet udenfor 
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skoven. 

4.10 (FSC) Biologisk værdifulde træer som: gamle døde træer, hule træer og redetræer fældes 
eller forstyrres ikke. 

4.11 (FSC) Ny dræning etableres ikke. Men eksisterende drænrør og drængrøfter kan 
retableres/åbnes og vedligeholdes i forbindelse med kulturetablering. 

4.12 Der skal tages hensyn til fortidsminder og kulturhistoriske spor under driften, og det skal 

sikres. at disse bevares. Det skal være klart for maskinføreren, hvilke forholdsregler han 

skal træffe. I tvivlstilfælde skal maskinføreren kontakte opdragsgiver.  

Entreprenøren må ikke forårsage skade på kultur- og fortidsminder og skal sikre sig at der 

indhentes information om kultur- og fortidsminder i området for de pågældende 

driftsaktiviteter. Enten i form af kort fra skovejer eller information fremskaffet på anden vis.     

 

5. Sociale forhold 

5.1 Det skal aftales, hvem der leverer og etablerer skiltning og afspærring af veje og stier, og 
om der skal annonceres i de lokale dagblade forud for arbejdets igangsættelse.   

5.2 Entreprenøren arbejder aktivt på at undgå og løse eventuelle konflikter med naboer til 
skoven der måtte opstå i forbindelse med en opgave.  

5.3 Stier, veje og publikumsfaciliteter skal på opdragsgivers ønske være ryddet for grene 
affald ved hver dags fyraften.   

5.4 Entreprenørers ansatte og underleverandører er opmærksomme på sikkerhedsprocedurer 
og følger sikker praksis, såsom:   
• Opretholder god kommunikation med andre ansatte i skoven; 
• Overholder sikkerhedsafstand til maskiner i aktivitet samt skovningsaktiviteter;   
• Anvender personligt beskyttelsesudstyr når som helst det er påkrævet af 
sikkerhedshensyn. 

5.5 Skoventreprenører er opmærksomme på sikkerhedsprocedurer. ansatte har modtaget 
relevant udstyr og undervisning forud for håndtering af pesticider. 

5.6 Udstyr til kommunikation skal være nemt tilgængelig for medarbejderen. 

5.7 Evt. landskabelige/æstetiske vejledninger indeholdt i hugstforskrifterne følges under 
hugstindgreb samt efterfølgende aktiviteter.   

5.8 Ansattes arbejdsvilkår følger danske regler og lovgivning om arbejdsmiljø. Alle kollektive 
aftaler skal respekteres, og driften skal foregå i respekt for ILO-konventionerne om 
arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø. Se bilag X. 

5.9 På opfordring af parterne i sikkerhedsorganisationen er relevante eksterne rådgivere 
involveret i sikkerhedsarbejdet (f.eks. bedriftssundhedstjenesten eller arbejdstilsynet). 
Herunder hensyntagen til APV. 

5.10 Når nye maskiner, udstyr og andet kemisk/biologisk aktivt stof indkøbes, skal fordele og 
ulemper i forhold til arbejdsmiljøet vurderes.   

5.11 Der opretholdes en god dialog mellem arbejdsgiver og ansatte om arbejdets planlægning 
og organisering. 

5. 12 (FSC) Det overvejes, om det er muligt at bruge lokal arbejdskraft og lokale entreprenører. 
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5.13 Når det er muligt, skal personalet ansættes året rundt via langtidskontrakter. Afvigelser fra 
denne regel skal være retfærdiggjort. 

5.14 Afskedigelser skal retfærdiggøres og gennemføres på en måde, der begrænser deres 
sociale påvirkning.  

5.15 Entreprenører > 25 ansatte: I forbindelse med afskedigelser, der skyldes ændringer i 
forretningsbetingelser, vil arbejdsgiver og ansatte sammen udarbejde en social plan.    

5.16 Entreprenøren har en gyldig arbejdsskadeforsikring. 

5.17 Virksomheden er omfattet af ansvarsforsikring, til dækning af evt. skadesfordringer fra 
tredje part. 

6 Planlægning og dokumentation 

6.1 Opgavebeskrivelsen gennemgås med skovejeren forud for arbejdet i skoven. Enhver 
aktivitet, som har ført til eller forventes at føre til en afvigelse fra opgavebeskrivelsen, 
meddeles skovejeren. 

6.2 Ved komplicerede opgaver gennemfører entreprenøren en feltinspektion forud for 
arbejdets gennemførelse. Inspektionen gennemføres af den ansvarlige hos 
entreprenøren, fortrinsvist sammen med skovejeren/administrator og omfatter som 
minimum følgende:                                                  
- Gennnemgang af arbejdsområdets afgrænsning inkl. eventuelle ejendomsskel. 
bufferzoner langs vandløb samt hugstrestriktioner i disse zoner, hensyn til beskyttelse af 
særlige lokaliteter.            
 - Hvis der ikke gennemføres feltinspektion, skal arbejdsområdets afgrænsning klart 
fremgå af beskrivelser,  kort eller afmærkning i felten.               
 - Infrastrukturen som skal anvendes i forbindelse med hugsten fastlægges (udkørselsvej. 
læggeplads mv...) 

6.3 Skoventreprenøren har en skriftlig plan for ansattes sundhed og sikkerhed som omfatter:   
• En handlingsplan ved nødsituationer; 
• Krav til personligt sikkerhedsudstyr;   
• Politikker for skovarbejdere der arbejder alene, inkl. strategier for at kende deres 
opholdssteder på bestemte tidspunkter hver dag, hvilket kontrolleres dagligt;   
• Jævnlig sikkerhedsinspektion af udstyr. 

6.4 Entreprenøren evaluerer og dokumenterer sikkerhedsniveauet blandt ansatte og 
underleverandører.   

6.5 Uheld og sygdom registreres og evalueres årligt.   

6.6 Entreprenører > 25 ansatte: Ændringer i strukturen af arbejdsstyrken og 
ansættelsesniveau indsamles og vurderes.   

6.7 Entreprenører > 25 ansatte: Der er udarbejdet en risikovurdering og en journal, der 
beskriver processen, som beskrevet i ILO konvention 155 og reguleret af dansk 
lovgivning.   

6.8 Entreprenøren opretholder dokumenterede procedurer (arbejdsgange/ retlingslinjer) for 
overholdelse af denne standard  

7. Uddannelses- og kompetencekrav 

7.1 FSC Der foreligger en plan for uddannelse af ansatte i forhold til gennemførelse af 
bæredygtig skovdrift.  
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7.2 Entrprenører > 25 ansatte: Der føres journal over uddannelsesaktivitet. tilsynspolitik og 
informationsmateriale. 

9. Lovgivning. ejendoms- og brugsret 

9.1 Entreprenører med > 25 medarbejdere: Den relevante lovgivning er tilgængelig på 
kontoret og for de ansatte. 

9. 2 Skoventreprenøren er en juridisk etableret virksomhed. 

 


