Dansk Skoventreprenør Forening

Hvad er DSF
Dansk Skoventreprenør Forening er brancheforening for professionelle
skoventreprenører. Foreningen søger at påvirke branchens udvikling positivt og bidrage
til forbedring af skoventreprenørernes arbejdsvilkår og anseelse.
Ifølge vedtægterne har Dansk Skoventreprenør Forening til formål at varetage
medlemmernes interesser overfor kunder og leverandører, at fremme et konstruktivt
samarbejde mellem danske skoventreprenører og erhvervets øvrige parter samt at
sikre et ensartet kvalitetsniveau.

Hvem kan blive medlem
Som medlem optages momsregistrerede skoventreprenører, der for andre
erhvervsmæssigt udfører maskinelt eller manuelt skovarbejde.
Dansk Skoventreprenør Forening dækker en stor faglig bredde med kompetencer inden
for mange forskellige driftsgrene, hvilket foreningen tilgodeser gennem 5 faggrupper:


Råtræ



Biomasse



Pyntegrønt og juletræer



Kulturarbejder - anlæg og pleje



Driftsopgaver - park, vej og vandløb

I relation til faggrupperne er der et bestyrelsesmedlem med ansvar for hver faggruppe.
Dansk Skoventreprenør Forening er den eneste specialiserede brancheorganisation for
skoventreprenører og har dermed et forpligtende ansvar for branchens faglige og
politiske udvikling.

Hvorfor medlem af DSF
Skoventreprenører løser en stigende del af skovbrugets arbejdsopgaver. Derfor er der
behov for tilsvarende politisk og økonomisk indflydelse.
For at skoventreprenørerne kan påvirke udviklingen i branchen og selv være med til at
præge priser, aftalevilkår og lovgivning, er det nødvendigt med en stærk
brancheorganisation, der har den nødvendige viden og kapacitet til at forhandle med
offentlige myndigheder, institutioner og øvrige parter i skovbruget.

Medlem af DM&E
Som medlem af DSF er du obligatorisk medlem i DM&E, Danske Maskinstationer og
Entreprenører, som er hovedorganisation. Herigennem får du adgang til alle DM&E’ s
medlemsydelser med DM&E NYT, Konsulenttjenesten og andre medlemsaktiviteter.
Skoventreprenørernes interesser tilgodeses gennem udvalget DM&E SKOV.

DSF- medlemskab giver konkrete fordele


Markedsføring på DSF´s hjemmeside www.skoventreprenorer.dk



Fælles markedsføring i SERVICEOVERSIGTEN, der udkommer i ca.
5.000 eksemplarer én gang om året. Tilgår bl.a. alle abonnenter
af fagbladet SKOVEN. og Danske Juletræer



Markedsføring på messer i samarbejde med DM&E



Adgang til kompetente rådgivere i DM&E om såvel brancheforhold som virksomhedsledelse, EDB m.m.



Attraktiv forsikring gennem DM&E forsikring / FPR Forsikringsmæglere



Kurser, seminarier og temadage, der både omhandler generelle
forhold om drift af egen virksomhed



DSF-NYT orienterer om foreningens aktiviteter samt aktuelle forhold for branchen



DM&E-Nyt med skovafsnit og målrettet kort og præcis viden, som
udkommer hver uge.



Hjemmeside med intern fagopdelt information - nyttig viden på
overskuelig måde



Adgang til fordelagtige leverandøraftale på brændstof med Q8



Obligatorisk medlemskab af en gruppelivsforsikring. – Det giver
ekstra tryghed



Abonnement på ”Maskinstationen og Landbrugslederen”.

www.skoventreprenorer.dk

Dansk Skoventreprenør Forening
Sekretariatet
Porschevej 3, 7100 Vejle
Telefon: 7020 4820
Fax: 7585 7335
E-mail: dsf@dmoge.dk

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DSF's bestyrelse
eller sekretariat:

Flis
Formand Viggo Mortensen, viggo@skovbryn.com
Rådbjergvej 11, 4450 Jyderup. Tlf. 2345 5255
Torben Stabell, lisbetstabell@gmail.com
Kvægenbjergvej 10, 8752 Østbirk. Tlf. 2084 1632
Træpleje, driftsopgaver og vandløb
Jacob Vibe, jacob@vibestraepleje.dk
Rolsøgårdvej 10, 8420 Knebel. Tlf. 2149 8439
Pyntegrøn og juletræer
Michael Pedersen, mp@skovplant.dk
Nørbjergvej 10, 7100 Vejle. Tlf. 2033 6713
Kulturarbejder - anlæg og pleje
Peter Frederiksen, pef@svanningeskovservice.dk
Nyborgvej 107, 5600 Fåborg. Tlf. 2029 7523

