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PRESSEMEDDELELSE 

 

Mød DM&E og DSF på Skov & Teknik  

På Skov og Teknik møder du skoventreprenørernes brancheforening Danske Maskin-
stationer og Entreprenører – DM&E, såvel som Dansk Skoventreprenør Forening - DSF, 
der er en del af DM&E.  - Ny standplacering med stand 37. 

Skoventreprenørerne er en aktiv partner i det moderne skovbrug, hvor skovejere og administratorer i overvejende 

grad overlader arbejdsopgaverne til skoventreprenørerne, hvor varemærket er samspillet mellem specialmaskiner 

og højt kvalificeret personale, som er med til at skabe en effektiv produktion i skoven. 

Det er i år 25 år siden, DSF blev stiftet. Derfor bliver nogle af de udstillede maskiner på standen med et vist historisk 

præg som en kontrast til de avancerede maskiner, skoventreprenørerne i øvrigt anvender i dag, og som den skov-

brugsfaglige maskinudstilling viser eksempler på. 

På standen kan gæsterne få et indtryk af de mangesidige ydelser, som DM&E tilbyder sine medlemsvirksomheder. 
Bl.a. vil der være mulighed for at få en dialog om forsikring og vikarordning, der er ydelser, som giver den professio-
nelle skoventreprenør overblik og økonomiske lettelser. På stand nr. 37 møder du kolleger, DSF’s bestyrelsesmed-
lemmer, DM&E’s skovudvalg samt fagkonsulenter og øvrige fra foreningshuset i Vejle.  

Stand 37 er et godt mødested til en snak om hverdagens udfordringer og fremtidens muligheder i skovbruget.  

Kalkulatus Skov 

Kalkulationsværktøjet Kalkulatus fra DM&E foreligger også i version ”Skov”, som vil blive demonstreret på Skov og 

Teknik. Her kan du lave en beregning på dine egne maskiner eller konsekvensen af en påtænkt maskininvestering. 

Kalkulatus Skov kan afsløre, hvordan økonomien hænger sammen på den enkelte maskine. Kom og blive klogere på 

økonomien. 

Hvem udfører hvad 

Skoventreprenørerne udfører alle opgaver i et moderne skovbrug – men det er ikke alle, som har udstyr til alt. - På 

stand 37 er en opdateret oversigt over, hvilke skoventreprenører, der udfører de enkelte arbejdsopgaver. Et overskue-

ligt værktøj til at finde en professionel skoventreprenør til skovbruget.  
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