
 

 
Dansk Skoventreprenør Forening, Porschevej 3, 7100 Vejle tlf. 7020 4820 

www.skoventreprenorer.dk – dsf@dmoge.dk 
 

Dansk Skoventreprenør Forening inviterer medlemmer  
med ledsagere og medarbejdere på 

Studietur til Sverige 
Torsdag den 6. - fredag den 7. august 2015 

 

Program 

Torsdag den 6. august 2015  

8.00  Afrejse fra Porschevej 3, 7100 Vejle  

Påstigningsmulighed på Fyn og Sjælland. Pitt stop undervejs. 

13.30 Besøg på Trolleholms Gods’ skovbrug, som omfatter 2.350 ha skov med 60 pct. løv og 150 ha 

juletræer. Administreres gennem Skåneskovens Udvikling A/S.  

Orientering og rundvisning ved direktør Esben Møller Madsen. Læs mere her 

16.00 Afgang mod Kungsbacka  

19.00  Ankomst til Hotel Halland, Kungsbacka; aftensmad og indkvartering 

 

Fredag den 7. august 2015  

7.00  Morgenmad 

8.15  Afgang 

9.00 Besøg på Derome Timber savværk. Direktør Gunnar Jacobsen tager imod, præsenterer og 

viser rundt, svarer på spørgsmål – og er vært ved frokosten 

 Informationer om Derome Timber 

12.00 Frokost 

13.00 Afgang mod Traryd 

15.00 Virksomhedsbesøg hos Skogsentreprenad AB Bröderna Nilsson. 

Meget alsidig svensk skoventreprenør . Södra’s portal til administrative funktioner,  

entreprenørskovbrug, fakturering m.m. Virksomhedsudvikler Karl-Magnus Hembjer,  

fra den svenske skoventreprenør-forening SMF møder os på et tidspunkt og giver en  

orientering om udfordringerne for skoventreprenørerne i Sverige 

17.30 Afgang mod Danmark 

19.00 Helsingborg – Helsingør 

 Afstigningsmulighed på Sjælland og Fyn 

Ca. 22.30 Ankomst Vejle 

 

Studieturens faglige program er sammensat med hjælp fra SMF og turen giver mulighed for at hente 

inspiration fra svenske kolleger samtidig med udbytterigt samvær med danske kolleger.  

Slut op om arrangementet, som er baseret på minimum 24 deltagere og max. 45 deltagere. 

 

Pris pr. deltager i delt dobbeltværelse 1990, - kr; Tillæg for enkeltværelse 500, - kr. 

 

Prisen inkluderer: Buskørsel inkl. bro og færge  

4-stjernet bus m. toilet. Overnatning på 3-stjernet hotel inkl. 2 retters middag ved ankomst og 

morgenbuffet inden afrejse. Derome Timber er vært ved frokosten fredag. 

 

Prisen inkluderer ikke: Drikkevarer, forplejning ved Pitt stop og øvrig forplejning. 

Har du spørgsmål, er du velkommen at kontakte Erik Groth, tlf. 20483888, groth@dmoge.dk 

 

Tilmelding snarest og senest mandag den 6. juli på nedenstående tilmeldingsblanket  

http://skoventreprenorer.dk/images/sommertur/Artikel_om_Trollesholm_Gods_mail.pdf
http://www.derometimber.se/om-derome-timber
http://www.brnilssonskog.se/startsida
mailto:groth@dmoge.dk


 

 
Dansk Skoventreprenør Forening, Porschevej 3, 7100 Vejle tlf. 7020 4820 

www.skoventreprenorer.dk – dsf@dmoge.dk 
 

 

 

Tilmelding til studietur til Sverige den 6. og 7. august 

 

Antal personer:________________________________________________________ 

 

Navn (kontaktperson):__________________________________________________ 

 

Navn:________________________________________________________________ 

 

Navn:________________________________________________________________ 

 

Virksomhedsnavn og adresse:____________________________________________ 

 

Mailadr:____________________________ Mobilnr: på kontaktperson:___________  

 

Ønsker enkeltværelse, 500 kr. til antal personer:_____________________________ 

 

 

Tilmelding skal være DSF, Porschevej 3, 7100 Vejle, i hænde senest den 6. juli på fax: 7585 7335 

eller mail: mosegaard@dmoge.dk 

 

NB påstigningssted og -tidspunkt oplyses i god tid inden afgang 
 

 

--------------------------------------------------------  ooo ------------------------------------------------------- 

 

Kort om Derome-gruppen og savværket: 

 Deromegruppen er Sveriges største familieejede træindustri 

 Beskæftiger 1200 helårsansatte 

 Savværksproduktionen op til 400.000 kubikmeter per år 

 Imprægneringskapaciteten er 200.000 kubikmeter per år 

 Certificeret efter ISO 9001, ISO 14001, FSC og PEFC 

 Producerer også biobrændsel og træpiller af grot og energitræ 

 

 

Brdr. Nielsson udfører: 

 Fældning  

 Grot 

 Tynding 

 Manuel skovning 

 grøfteopgaver 

 Specialiseret i blødbundsudstyr - 17 enheder med bælter 

 Udnævnt til årets unge skoventreprenør i 2013 
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