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Pressemeddelelse 
 
Dansk Skoventreprenør Forening bliver en del af Danske Maskinstationer og Entreprenører 
 
Dansk Skoventreprenør Forening – DSF – tilslutter sig brancheorganisationen Danske 
Maskinstationer og Entreprenører – DM&E - og bliver dermed en del af en større 
brancheforening. Det blev besluttet på DSF’s generalforsamling for nyligt. DM&E har de 
seneste 10 år udført sekretariatsfunktionen for DSF og et nærmere samarbejde er derfor 
naturligt. 
 
DSF forbliver selvstændig som specialforening for skoventreprenører og bibeholder sit 
indarbejdede logo og Serviceoversigten. 10 pct. af DSF’s medlemmer var i forvejen medlem i 
DM&E via en af de 13 lokalforeninger og har dermed haft adgang til DM&E’s medlemsydelser i 
form af rådgivning, elektronisk nyhedsbrev, forsikringsadministration, branchetilpasset 
økonomisystem m.m. Nu kan alle DSF’s medlemmer få udbytte af DM&E’s samlede ydelser incl. 
kurser, Agromat Data og DM&E Forsikring. 
 
DSF’s formand indtræder i DM&E’s bestyrelse, og der oprettes et nyt fagudvalg DM&E SKOV, som 
dækker fagområderne skov, natur og vandløb på linje med foreningens nuværende fagudvalg 
DM&E Agro og DM&E Entreprenør. Udvalget er rådgivende og idéskabende for Videncentret i 
Vejle og for DM&E’s bestyrelse og kan udpege politiske fokuspunkter og indsatsområder samt 
medvirke til en bedre synlighed af brancheområdet. 
 
DM&E bliver dermed en større og bredere brancheorganisation, som dækker både skov- og 
landbrugs- anlægsentreprenører organisatorisk, men med fokus på individuelle medlemsydelser. 
 
DSF kan fejre 25 års jubilæum i 2014 og DM&E runder de 50 her i 2013. Begge foreninger har 
dermed opbygget et solidt branchekendskab, og DM&E er godt rustet til at servicere de over 700 
medlemsvirksomheder. 
 
Nærmere oplysninger 
Bjarne Kallehauge, fmd. DSF 4033 9497 ; kallehaugemail@vip.cypercity.dk 
Søren Ulrik Sørensen, fmd. DM&E, 3098 1888;  info@vraa-maskinstation.dk 
Bent Juul Jørgensen, branchedirektør DM&E, 2925 0602; juul@dmoge.dk 
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