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I løbet af 2013 gik det op for bestyrelsen i DSF, at det faktisk snart var 25 år siden, at 
foreningen blev stiftet. Det blev diskuteret frem og tilbage, hvad der skulle ske i den 
forbindelse, og selvom der er en del medlemmer, der har været med fra starten, så er der 
også mange nye, som nok ikke kender foreningens historie. Derfor blev det besluttet at 
lave et jubilæumsskrift, som beskriver foreningens start og de opgaver og udfordringer 
den har arbejdet med igennem de 25 år der er gået.

Det har været svært at begrænse sig. Historien er spændende, og der er rigeligt mate-
riale. Derfor tænkte vi, at vi måtte starte med begyndelsen og tage kontakt til, dem der 
var med fra starten.

Vi inviterede Viggo Mortensen, Erik Groth, Bjarne Kallehauge, Ove Kjær, H.L. Tox-
værd Larsen, Jesper Just Nielsen, Vagn Malmskov og Frans Theilby til en kop kaffe 
en søndag eftermiddag i marts. Frans og Jesper kunne desværre ikke den dag, men 
resten kom. Vi havde en hyggelig eftermiddag, hvor vi snakkede om hvorfor, hvem og 
hvordan. Dette møde blev så inspirationen til os alle, så vi delte opgaverne imellem os 
og skrev artiklerne til dette jubilæumsskrift.  Tusinde tak for hjælpen - uden jer var det 
ikke blevet til noget.
Da alle involverede personer undskylder sig med dårlig hukommelse, gives der ingen 
garanti for at alle årstal er korrekte.

Bettina Kallehauge

Forord

I løbet af 2013 gik det op for bestyrelsen i DSF, at det faktisk snart var 25 år siden, at 
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Dansk Skovforening som fødselshjælper for DSF

I perioden august 1988 – august 1989 bevilligede Dansk Skovforening midler til pro-
jektet ”Strukturer og arbejdsorganisation i entreprenørskovbruget”. Baggrunden for 
projektet var, at mange skovdistrikter – i lyset af faldende træpriser og øgede arbejds-
omkostninger - havde reduceret medarbejderstaben og skåret ned på den forstlige ad-
ministration, for i større udstrækning at anvende entreprenører.

Det var ikke blot et spørgsmål om at få placeret ”aben” med de faldende indtægter; men 
i lige så høj grad en erkendelse af behovet for en udvidet dialog/samarbejde mellem 
entreprenør og skovejer for at kunne styre mekaniseringsniveau, mandskabsresourcer, 
arbejdskvalitet og afsætning.

Målgruppen for projektet var:

1. Medlemmer af Dansk Skovforening – herunder også offentlige skove – som vil 
kunne drage fordel af en omstrukturering, der sigter mod et tættere samarbejde 
mellem ejer og entreprenør med henblik på en kontinuitet i arbejdsopgaverne.

2. Skoventreprenører, som gennem et nært samarbejde med skovejerne vil kunne 
lette planlægningen og skabe en mere stabil økonomi. Det vil give mulighed for 
langsigtede investeringer, når entreprenørerne på forhånd kender arbejdsop-
gaverne. Samtidig giver den administrative lettelse mulighed for, at der bliver 
plads til efteruddannelse og arbejdskvalitetsopfølgning.

Dansk Skovforening som fødselshjælper for DSF
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Med projektet kom Dansk Skovforening – måske utilsigtet – til at fungere som fød-
selshjælper for DSF, idet den nuværende formand Viggo Mortensen følte sig voldsomt 
provokeret af den efterfølgende artikelserie i tidsskriftet SKOVEN om ”Entreprenør-
skovbruget  og administrationsformer i skovbruget”.

”Maskinstormer” og kommende formand
Viggo, som dengang var en mindre skoventreprenør, der udførte manuelt skovarbejde, 
skrev i et læserbrev i SKOVEN i november 1988 bl.a.følgende: 

Med udgangspunkt i SKOVEN’s artikler er jeg kommet til den konklusion, at det frem-
over vil blive umådeligt svært for skoventreprenørerne at overleve. Hermed mener jeg, 
at billig arbejdskraft, som er veluddannet og udfører kvalitetsarbejde på et højt niveau 
(uden skader) er tre faktorer, som er ganske uforenelige. 
Hvorfor vil skovejerne ikke se bort fra den øjeblikkelige profit og tænke langsigtet? – 
Kort og godt bør skovningsmaskiner kun bruges på renafdrifter. - Ved manuel skovning 
vil man få udført en korrekt selektiv udtynding uden skader, hvilket er praktisk taget 
umuligt ved maskinskovning. ……….

Mit største ønske for fremtidens entreprenørskovbrug er en forening af danske skoven-
treprenører i en organisation, som kan varetage entreprenørernes interesser og føre en 
form for selvjustits for at skille fårene fra bukkene. Formålet skal være generelt at hæve 
kvalitetsniveauet på det arbejde vi udfører, så medlemskab af foreningen bliver en slags 
blå stempel, som vil kunne opbygge tilliden til skoventreprenørerne. …….
Hvis vi som skoventreprenører ikke vil ende som sorteper i fremtidens entreprenørskov-
brug, er vi nødt til at markere os nu, inden vi bliver overhalet indenom. 
Vi gør skovene en stor tjeneste ved at hjælpe dem af med deres administration, sociale 
omkostninger og problemer med at skaffe de rigtige medarbejdere, og vi tager over-
trykket af deres spidsbelastningsperioder.
Som situationen er i dag, bliver vi brugt som støddæmper og kastebold efter skovenes 
forgodtbefindende, og jeg mener vi bør stå sammen og tage os betalt for at påtage os 
risikoen og det store arbejde, vi udfører.
Det vil være interessant at høre andres mening om ”Foreningen af Danske 
Skoventreprenører”og forslag til, hvordan den kan blive en realitet.
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Til orientering kan oplyses, at Viggo i dag arbejder med maskinskovning; men vi-
sionerne for fremtidens entreprenørskovbrug er intakte. – Umiddelbart efter at have 
skrevet indlægget, tog Frans Theilby fra det daværende Skovteknisk Institut kontakt til 
Viggo, og i fællesskab fik man etableret 3 møder rundt om i landet for ”at høre andres 
mening om Foreningen af danske Skoventreprenører”.

3 turbulente møder rundt om i landet 
Møderne blev gennemført i februar 1989, og der var mange meninger om og ønsker til 
en kommende forening. I alt deltog 80 personer i møderne. Heraf var størstedelen 1-2 
mands firmaer; men også repræsentanter fra Hedeselskabet, Skovdyrkerforeningerne 
og Skov- og Naturstyrelsen havde fundet vej til møderne – nok mest for at se om denne 
uhomogene gruppe kunne finde et fælles fodslag.

Det fremgik tydeligt på møderne, at man ikke var interesseret i dannelsen af en fagfor-
ening og ligeledes, at man havde behov for afklaring af forholdene mellem hoveden-
treprenører og underentreprenører. – Så var der selvfølgelig nogle, som ikke brød sig 
så meget om andre og flere udtrykte bekymring omkring den begyndende outsourcing, 
hvor arbejdsgiverne pressede ansatte til at købe skovmaskiner og blive entreprenører 
for derefter at spille dem ud mod hinanden. Der var dog enighed om behovet for at få 
ryddet op i skoventreprenørjunglen, så skoventreprenører fremover kunne betragtes 
som seriøse samarbejdspartnere for skovejerne, og samtidig kunne drage nytte af hin-
andens erfaringer og forebygge alles kamp mod alle.

Det lykkedes initiativtageren og ordstyreren Viggo Mortensen at forebygge egentlige 
slagsmål og samtidig at samle interesserede deltagere i nogle regionale arbejdsudvalg, 
som efterfølgende fik tilsendt et oplæg til prioritering af en kommende forenings op-
gaver.

Frem mod en stiftende generalforsamling  
I det udsendte oplæg blev arbejdsudvalgene bedt om, at komme med forslag til 

1. Foreningens navn 
2. Foreningens vedtægter og 
3. Differentiering mellem hovedentreprenører og underentreprenører. 

– Derudover var der en lang række tunge emner som: Medlemskartotek,  
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kundekartotek, selvjustits, vejledende priser, indkøbsaftaler, efteruddannelse, kontrakt-
udformning, kontingent, forsikringsordninger og ikke mindst oprettelse af festudvalg.
Om det nu var det sidste punkt, der holdt gryden i kog er vanskeligt at bedømme; men 
der var heftig aktivitet frem mod den stiftende generalforsamling.

Landsforeningen Danske Maskinstationer (LDM) blev kontaktet med henblik på evt. 
optagelse i foreningen. Det var ikke realistisk med LDM’s daværende regionale or-
ganisationsstruktur; men det affødte alligevel et ”lån” af foreningens vedtægter, som 
næsten blev kopieret. Et ”lån”, som nok er blevet tilgivet i dag, hvor DSF er blevet 
en specialforening i det nuværende Danske Maskinstationer & Entreprenører (DME).
Skovteknisk Institut tilbød sig som midlertidigt sekretariat og stillede sit entreprenør-
kartotek til rådighed for den kommende forening. 

10 ildsjæle fra arbejdsudvalgene samt Viggo Mortensen og Frans Theilby fra Skovtek-
nisk Institut mødtes til et opsamlende møde på Fyn i marts 1989, hvor der på baggrund 
af de indkomne forslag blev udarbejdet oplæg til vedtægter og arbejdsopgaver for 
”Dansk Skoventreprenørforening”. Ved samme lejlighed blev posterne i festudvalget 
besat, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling, som blev holdt den 20. maj 
1989 på Vissenbjerg Storkro.

Den stiftende generalforsamling
Den 20. maj 1989 blev Dansk Skoventreprenørforening så en realitet. De omkring 40 
fremmødte skoventreprenører vedtog vedtægterne og valgte en bestyrelse bestående af:

Formand: H.L. Toxværd-Larsen, Assens
Næstformand: Ove Kjær Jensen, Østbirk
Kasserer: Viggo Mathiassen, Ramten
Sekretær: Viggo Mortensen, Næstved
Kim Breinbjerg, Klovborg
Jan Rosiak, Bjert

Den nuværende formand Viggo Mortensen kunne således se tilbage på en kort og 
hektisk periode på kun ½ år, fra han skrev sit læserbrev i SKOVEN, til han nu sad som 
sekretær i den forening, som han havde efterlyst. 
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Umiddelbart efter generalforsamlingen udsendte bestyrelsen en pressemeddelelse med 
følgende tekst:

Med baggrund i den stigende privatisering inden for varetagelsen af en række opgaver 
i skovbrugssektoren, ses det som en naturlig, men bydende nødvendig udvikling, at der 
etableres en brancheorganisation, der bl.a. skal forbedre branchens image og få ryddet 
op i en branche, der har været belastet af mange useriøse elementer.

Fremtidigt samarbejde og gensidig troværdighed er nøgleordet.

Bestyrelsen ser foreningen som en fremtidig serviceorganisation for primært egne med-
lemmer, men også for skovejere, der vil kunne drage stor nytte af den ekspertise og 
sikkerhed, det er at benytte foreningens medlemmer.

For at bedre medlemmernes egne arbejdsbetingelser og økonomiske kår vil bestyrel-
sens første arbejdsopgaver være:

Den første bestyrelse, fra venstre Jan Rosiak, Ove Kjær, H.L. Toxværd-Larsen, Viggo Mathiassen, 
Kim Breinbjerg og Viggo Mortensen
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• udarbejdelse af vejledende priser.
• oprette og ajourføre entreprenørkartotek, bl.a. med arbejdsområder, maskin-

typer m.m.
• udarbejde fælles logo, arrangere fællesannoncering, deltage på udstillinger
• forhandle fælles indkøbsaftaler

Dansk Skoventreprenørforening vil etablere samarbejde med nordiske søsterorganisa-
tioner og drage nytte af deres erfaringsgrundlag.
Det er bestyrelsens håb, at danske skoventreprenører vil slutte op om foreningen og 

derigennem være med til at 
forbedre arbejdsvilkårene 
for branchen.
Samtidig tror bestyrelsen, 
at skovbruget også vil slutte 
op om foreningen og få øj-
nene op for den kendsger-
ning, at konkurrence ikke 
alene skal foregå på pris, 
men også på kvalitet.

Ambitionerne var således 
store, og den nyvalgte besty-
relse samt de efterfølgende 

Artikel fra SKOVEN nr. 
12/1989 skrevet af Frans 
Theilby, Skovteknisk Institut

forbedre arbejdsvilkårene 
for branchen.
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Aviser og dagbladene 
skrev om dannelsen af 
foreningen

bestyrelser har ydet en imponerende frivillig indsats for at bringe foreningen til den 
status, som den har i dag, hvor den nyder stor anerkendelse blandt skovbrugets øvrige 
organisationer. Desuden har DSF i den forløbne periode været med til at præge organi-
sationsstrukturen i dansk skovbrug og samtidig formået – via innovative medlemmer 
- at påvirke maskinudvikling og metodevalg inden for såvel pyntegrønt som skovdrift. 

Med dannelsen af Dansk Skoventreprenørforening var der således også i 1989 skabt en 
vigtig forudsætning for Dansk Skovforening for at komme videre i forløbet omkring 
”Strukturer og arbejdsorganisation i entreprenørskovbruget”.

Frans Theilby
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DSF logo blev skabt tidligt i foreningens levealder, idet bestyrelsen hurtigt udskrev 
en konkurrence om forslag til logo, der kunne profi lere DSF’s medlemmer og være et 
kvalitetsmærke, som skovbruget ville anerkende med respekt.

Flere bød ind med forslag og det valgte forslag blev honoreret med 2 fl asker vin.
Sloganet  ”Danske skoves fremtid” er kreeret af Lars Bols, daværende skoventreprenør, 
som sideløbende startede sin nuværende forstplanteskole op i 1989. 

Baggrunden for teksten var den udvikling, der var i gang i skovbruget fra den hidtidige 
manuelle skovning  til i stigende grad at blive afl øst af maskinskovning og dermed en 
oplagt entreprenøropgave, hvilket det hurtigt voksende antal skoventreprenører viste 
tydeligt.

Præmien på 2 fl asker vin fi k Lars Bols overrakt af bestyrelsens næstformand Kim 
Brejnbjerg, husker han og glæder sig over at sloganet fortsat lever og er aktuelt.
Det oprindelige logo havde tekst rundt i yderkanten: Medlem af ”Dansk Skoventrepre-
nør Forening” med skovsilhuetten i centrum og DSF.

Engang i nullerne  blev det oprindelige runde logo ændret således at teksten i yderkan-
ten blev fjernet, og logoet blev alene silhuetten med DSF i midten.

I 2009 blev DSF’s hjemmeside opdateret og dermed blev serviceydelserne online.

I 2012 blev bestyrelsen enige om at logoet trængte til at blive fornyet, det udløste en 
lang proces som endte med det resultat som bruges i dag. 
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Logoet fra 2001

Det første logo fra 1989

Dansk Skoventreprenør Forening 25 års jubilæum 1989 - 2014
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Logo fremstillet i forbindelse 
med jubilæum i 2014

Ja, også QR kode blev det til i 
2012, der var dog nogle med-
lemmer der troede DSF have fået 
en stregkode;o)

Logoet fra 2012
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For kun 30 år siden i 1980’erne blæste forandringernes vinde i  skovbruget i Danmark i 
form af den 2. store mekaniseringsbølge. Større, mere specialiserede og dermed dyrere 
maskiner til skovning og udkørsel var drivkraften til de betydelige omorganiseringer 
i såvel det private som offentlige skovbrug.  I den periode nedlagdes mange arbejds-
pladser for skovarbejdere og traktorførere på skovdistrikterne – først de private og lidt 
senere i de offentlige skovbrug.  Det var en brydningstid, og som det altid vil være 
tilfældet ved strukturforandringer, så giver det velbegrundet anledning til bekymring 
hos nogle – og der skabes og ses muligheder, som andre kan vælge at forfølge.  Så 
1980’erne var årene, hvor det vi i dag kender som ”skoventreprenørbranchen” eller 
”serviceskovbruget” for alvor blev konsolideret i hele skovbrugssektoren såvel privat 
som offentligt.

Udviklingen gav anledning til, at der for første gang blev udarbejdet rapporter over 
”fænomenet” entreprenørskovbruget og udarbejdet brancheanalyser af skoventrepre-
nør branchen.

Undertegnede valgte som én af de afsluttende aktiviteter på skovbrugsstudiet i foråret 
1989 at udarbejde rapporten ”Entreprenører i skovbruget, Forhold i Sverige og Dan-
mark – inspiration til branchen i Danmark”. Opgaven førte til min første deltidsansæt-
telse som sekretær for bestyrelsen i DSF – et arbejde jeg husker tilbage på med glæde, 
og som jeg lærte meget af. Håbet det også gavnede DSF ;o)

Formålet med opgaven var, at belyse årsagerne til øget anvendelse af entreprenører 

For kun 30 år siden i 1980’erne blæste forandringernes vinde i  skovbruget i Danmark i 

En ung branche
i et gammelt
erhverv
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samt belyse arbejdsvilkår og brancheforeninger for skoventreprenører i udlandet, så 
branchen herhjemme kunne drage nytte af den erfaring, og samtidig danne afsæt for en 
egentlig brancheanalyse af de danske forhold. 

Opgaven afdækker, at der for skovejerne er både fordele og ulemper ved den nye 
arbejdsform – ”outsourcing”, som vi dengang kaldte ”privatisering”.  Fordelene for 
skovejerne er indlysende, og ulemperne var bekymring omkring risiko for dårligt ud-
ført arbejde, frygt for tab af teknisk indsigt, øget behov for planlægning, og frygt for 
utilstrækkelig optimering f.eks. ved aflægning. For skovarbejderne – der blev til entre-
prenører - skabtes der nye muligheder for at være selvstændige, men dermed også øget 
usikkerhed i forhold til jobsikkerhed og øget økonomisk risiko.

Netop frygten for dårligt arbejde og ønsket om at skabe et ”kvalitetsstempel” var med-
virkende drivkraft blandt initiativtagerne til DSF. Man ønskede, at kunderne ved at 
bruge et DSF-medlem, kunne sikre sig en ordentlig kvalitet og ordnede aftaleforhold.

Derfor var en del af de første opgaver for foreningen at udarbejde standardaftaler, og 
forsøge at skabe procedurer dels for optagelse eller eksklusion af medlemmer, som 
ikke levede op til foreningens krav. Endvidere var udarbejdelse af vejledende priser et 
emne, som optog os og gav anledning til mange timers drøftelser.  Disse var dog aldrig 
”bilaterale” som tilfældet var mellem skovene og træindustrien, men alene et udspil 
fra entreprenørerne, og de fik nok kun begrænset anvendelse på grund af den hårde 
konkurrence.

En af de første opgaver, som foreningen påtog sig var et åbent brev til Miljøministeren, 
fordi statsskovene ville oprette maskinstationer med en egen mekaniseringsgrad på 
omkring 60%. Det syntes vi var galt, og opfordrede Lone Dybkær til at privatisere i 
langt større udstrækning. Det takkede hun pænt nej til dengang.

Det var i øvrigt interessant at se, hvor hurtigt DSF fik et godt medlemsgrundlag – på 
den stiftende generalforsamling tegnede så mange medlemskab, at vi anslog organisa-
tionsgraden til ca. 13%, og kunne til sammenligning se at det havde taget den svenske 
søsterorganisation 15 år at nå 20%. Så rigtigt mange entreprenører kunne se et behov 
for foreningen – og det er vel forudsætningen for at der i år kan fejres et flot 25 års 
jubilæum.
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I 1991 udarbejdede skovbrugsstuderende Michael Gehlert på initiativ af DSF en omfat-
tende opgave i form af ”Skoventreprenørbranchen – en brancheanalyse”. Formålet var 
at danne grundlag for en strategiplan for DSF, og branchen blev dygtigt belyst. Et af 
resultaterne var et ”brancheregister”. Det gav anledning til at udarbejde Serviceover-
sigten, som DSF udgiver i dag med oversigt over medlemmernes servicetilbud.

 Det blev bl.a. belyst hvor stor en andel af hugsten, der blev maskinskovet i 1991 – ca. 
30%, og det blev forudset at det i løbet af 5 år ville stige til 60% og nå 80% i år 2000.  
Hedeselskabet var allerede dengang helt fremme med en maskinskovningsandel på 
80%. I dag skoves ikke ret meget nåletræ manuelt. 

Brancheanalysen gav et godt afsæt for foreningens fortsatte udvikling i de unge år, og 
Michael Gehlert overtog i en periode opgaven som sekretær for DSF inden den ganske 
klogt blev en del af samarbejdet i Danske Maskinstationer.

Ingen kan i dag forestille sig et dansk skovbrug uden skoventreprenører, og branchen 
er i dag præget af dygtige, veluddannede og motiverede folk, som lige som dengang 
sætter en ære i at udføre arbejdsopgaver for skovbruget på en ordentlig og bæredygtig 
måde.  

Så stort tillykke med jubilæet og de første 25 år. Og tak til de danske skoventreprenører 
for mange veludførte opgaver i stormfald og til hverdag til gavn for danske skovejere, 
skovforvaltere og økonomi og miljø i de danske skove. Det havde ikke været muligt 
uden jer.

 Jesper Just Nielsen

DSF oprettede sin egen sekretariats-funktion fra starten i 1989. 
Den første sekretær for foreningen var Jesper Just Nielsen. 
I 1991 overtog  Michael Gehlert opgaven som sekretær, 
hvorefter foreningens bestyrelse selv valgte en sekretær. I år  
2000 indgik foreningen en samarbejdsaftale med med Danske 
Maskinstationer omkring sekretariatfunktionen.
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En ung koncentret (for)mand i udkørselskonkurrence Gludsted Plantage i 90-erne

Bestyrelsen som den så ud i 1998, fra venstre ses Bjarne Kallehauge, Bjarne Olesen, Niels Peder 
Larsen, Jørgen Brandt, Lars Kildsgaard og Stefan Mikkelsen   
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Effektivisering og rationalisering af skovdrift, brev til Miljøministeren

Den første store udfordring som DSF stod over for, var Skov & Naturstyrelsens meka-
niseringsprogram. - I begyndelsen af 90-erne havde S&N fået ansat nogle unge visio-
nære forstfolk i ledelsen, som gik under betegnelsen ”De unge Løver”.
Disse unge løver så mange muligheder i effektivisering og rationalisering af skovdrif-
ten i statsskovbruget, hvilket også indebar en øget centralisering. Som en naturlig del af 
dette indgik også oprettelsen af regionale maskinstationer og indkøb af egne maskiner, 
som skulle betjene de lokale statsskovdistrikter.
Den daværende formand for foreningen Lau Toxværd-Larsen havde ellers rigeligt at 
gøre med at promovere den nystartede forening udadtil i forhold til skovejerne og 
indadtil i forhold til skoventreprenørerne med attraktive indkøbs- og forsikringsaf-
taler. – Nu stod Lau pludselig med det problem, at landets største skovejer S&N selv 
ville mekanisere og oprette egne maskinstationer. På vegne af DSF’s bestyrelse skrev 
Lau et meget velformuleret og underbygget brev med 6 spørgsmål til den daværende 
Miljøminister Lone Dybkjær.
Grundholdningen i brevet var en bekymring for den ulige konkurrence, der kunne opstå 
samt en forundring over, at S&N mente, at de kunne få det til at løbe rundt økonomisk 
med statsansatte maskinførere og fast arbejdstid. Samtidig påpegede Lau over for mini-
steren, at S&N var ved at stige på et tog, der var kørt og henviste til brancheerfaringer 
fra Sverige, hvor mange større skovbrugsvirksomheder var i færd med at droppe egen-
mekaniseringen og i stor udstrækning gik over til langtidskontrakter med private skov-
entreprenører. – En tendens, som Hedeselskabet allerede på daværende tidspunkt havde 
set.
”De unge Løver” i S&N formåede på et møde at bagatellisere alle foreningens bekym-
ringer, og i ”ministerens svar” henviste de til, at DSF reelt kun rådede over 2 egnede 

Den første
store sag
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maskiner, hvoraf den ene kørte i Tyskland, og den anden kun var til rådighed på Fyn, 
hvor staten kun ejede få nåletræsbevoksninger. Denne information var man kommet 
frem til ved at læse foreningens maskinkartotek, som en vis herre læser Biblen, og det 
faldt dem åbenbart ikke ind, at et evt. udbud af arbejde fra statsskovbruget kunne give 
grobund for maskininvesteringer hos private skoventreprenører. Samtidig beroligede 
man foreningen med, at de store statslige investeringer på omkring 35 millioner, som 
Lau Toxværd havde påpeget, ville blive afholdt inden for Skov- og Naturstyrelsens net-

total?? – Således beroli-
get og opmuntret skulle 
foreningens medlemmer 
nu starte et samarbejde 
med statsskovbruget om, 
hvad der måtte blive til-
bage, når de regionale 
maskinstationer havde 
taget deres del af kagen.
Heldigvis gik det bedre 
end frygtet, da ”De unge 
Løver” havde overset 
nogle væsentlige indre 
knaster i systemet, og 
takket være fornuftige 
og dygtige maskinstati-
onsledere fungerer sam-
arbejdet med staten i dag 
til stor tilfredshed de fl e-
ste steder.
Faktisk burde overskrif-
ten have været ” I bag-
klogskabens ulideligt 
klare lys” ;-)

Frans Theilby og 
H.L. Toxværd-Larsen
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Gruppelivforsikringen blev oprettet i 1992 kort efter generalforsamlingen og under-
skrift fandt sted hos den nye formand Vagn Malmskov. Præmien var på knap 200 kr. pr. 
skoventreprenør og gav os som selvstændige en dækning som på daværende tidspunkt 
kun var forbeholdt lønmodtagere og meget store foreninger.
Forsikringen dækkede alle medlemmer i foreningen, hvis de i henhold til vores ved-
tægter kunne optages som medlem – dvs. at der ikke skulle nogen helbredsvurdering til 
og heller ingen frasortering – medlemskab var adgangsbillet til gruppelivforsikringen.

Det originale brev til medlemmerne vedr. 
Forsikringsudvalgsmøde den 15. april 1994

Repræsentanter fra Tryg forsikring Ib Barren og Helge Navrsted og fra DSF Vagn 
Malmskov og Michael Gehlert Hansen mødtes i Karup Lufthavn til det første ordinære 
forsikringsudvalgsmøde.
Samarbejdet mellem Tryg og DSF er organiseret således, at DSF har et selvstændigt 
forsikringsselskab med alle genforsikringer og al administration henlagt hos Tryg. 
Forsikringsudvalget mødes en gang om året og vurderer årets gang, forsikringsregn-
skabet og diskuterer det fremtidige samarbejde.
Vores fordel ved en sådan konstruktion er især, at hovedforsikringsselskabet Tryg får 
et godt kendskab til skoventreprenørbranchen og dermed bliver i stand til at foretage 
en præcis risikovurdering og dermed give den rigtige pris og udvikle nye produkter, 
der passer til branchen.

Gruppelivforsikringen blev oprettet i 1992 kort efter generalforsamlingen og under-

Gruppeliv
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Der var på mødet enighed om, at forsikringsaftalen hidtil har vist sig som en succes. 
Tryg’s assurandører har været i kontakt med hovedparten af DSF’s medlemmer, og 
mange har enten nytegnet forsikringer, eller har fået overført eksisterende policer til 
gruppeordningen, og dermed opnået rabat.
Nye medlemmer, samt de enkelte andre, der endnu ikke er blevet kontaktet af Tryg vil 
blive det snarest. 

Vi fi k også tilknyttet en advokat dengang – Bjarne Rasmussen fra Dine advokater.
Han var med på fl ere møder og var rådgiver på frivillig basis for foreningen i opstarts
årene. Vores eneste afl ønning var en fri annonce i Serviceoversigten.

Vagn Malmskov

Der gives hånd på forsikringsaftalen, fra venstre ses Ib Barren fra Tryg Forsikring og 
DSF formand Vagn Malmskov
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DSF oprettede i ca. 1991 et maskinkartotek, der er foreningens præsentation af med-
lemmernes serviceydelser, geografi ske arbejdsområder og maskinpark. Senere blev det 
også kaldt for Servicenøglen. Dette maskinkartotek var sammen med de små informa-
tionspjecer begyndelsen til Serviceoversigten. 

Den første Serviceoversigt blev lavet og udformet i 1994 af Vagn Malmskov og Ole 
Wirenfeldt Mikkelsen.

Det var en kæmpe mundfuld for DSF at få dette projekt op at stå, og økonomisk var 
vi slet ikke i stand til at løfte opgaven. Bare udgiften til at få Serviceoversigten leveret 
til alle Skovens abonnenter kostede nærmest vores samlede kontingent indtægt. Dertil 
kom så valget med 4 farvet tryk, så bestyrelsens oplæg var at Serviceoversigten skulle 
være selvfi nansierende.
Kreativiteten var stor, fordi vi følte, at dette var en enestående mulighed for at profi lere 
DSF. Vagn blev forfremmet til annoncesælger, og de første opkald til kunder viste, at 
der var et marked, især fordi argumentet var godt. Annoncøren blev præsenteret i hele 
12 måneder for alle Skovens folk inden næste udgave havnede på beslutningstagernes 
bord. Det var en god deal, og da vi gjorde projektet op, viste det sig, at vi havde fået 
overskud på første udgave af Serviceoversigten. Endda så stort at vi fi k dækket vore 
telefonudgifter.

”Jeg kan stadig huske, hvor spændte vi var på at få løst dette fl otte projekt, hvor alle 
stillede op og deltog. Vi var sikre på, at det var korrekt at få lavet Serviceoversigten. 
Også dengang var der nogle, som stillede spørgsmålstegn ved vores berettigelse, og 
bestyrelsen var overbevist om, at Serviceoversigten var med til at holde foreningen i 
gang” fortæller Vagn Malmskov.

DSF oprettede i ca. 1991 et maskinkartotek, der er foreningens præsentation af med-

Service-
oversigten
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”Indledningen til Serviceoversigten 94/95
Serviceoversigten gennemgår medlemsvirksomhedernes vigtigste serviceydelser, deres 
normale geografi ske arbejdsområde og vigtigste maskiner og redskaber. Med over-
sigten i hånden er beslutningstagere på alle niveauer godt rustet, når der skal fi ndes 
egnede entreprenører til løsning af opgaver inden for skovbrug eller naturpleje.
Oversigten er inddelt efter landsdele (Sjælland, Fyn og Jylland) og herunder efter 
telefonisk områdenummer. Søger man en skoventreprenør til at løse en opgave, sker 
dette lettest ved at benytte SERVICENØGLEN.
Serviceoversigten udgives kun en gang om året, og da der løbende sker ændringer i 
medlemmernes maskinpark, kan der forekomme afvigelser mellem oversigten og de 
faktiske forhold. Der er derfor god grund til at gøre opmærksom på vort edb-baserede 
brancheregister, der til enhver tid indeholder den aktuelle information. Forespørgsler 
til edb-brancheregistret kan rettes til sekretariatet, hvor man også kan rekvirere vejle-
dende prislister og standardkontrakter på skoventreprenørarbejde.

I den første Serviceoversigt fra 1994/1995 er der 21 medlemmer med. I Serviceover-
sigten fra 2013/2014 er der 80 medlemmer med under serviceydelser. Dengang var den 
på 30 sider, i dag er den på 60 sider.
Såvel dengang som i dag, er Serviceoversigten fi nansieret af indtægter fra salg af an-
noncepladser til medlemmerne og leverandører i branchen.
I dag, 20 år efter den første Serviceoversigt blev udgivet, er designet det samme som 
dengang. Den indeholder en servicenøgle (som i dag hedder serviceydelser) og med-
lemsannoncerne er stadig opdelt i landsdele. Det må siges at være helt specielt, at der 
ikke er sket fornyelse her, men det skyldes, at den rammer plet. I dag er den for vore 
medlemmer en fl ittigt brugt ”telefonbog”, med nytte oplysninger om deres kollegaer 
i branchen.
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Starten på det Nordiske samarbejde 

I de øvrige nordiske lande havde skoventreprenørerne tidligere sluttet sig sammen i 
foreninger, og ved starten af DSF i 1989 var det derfor nærliggende at trække på deres 
erfaringer.

I Norge var man startet allerede i 1948 med Bulldozerejernes Landsforening, som i 
1974 blev til Maskinentreprenørernes Forbund, hvor skoventreprenørerne indgik som 
brancheorganisation. I Finland etablerede man i 1969 Maskinföretagernes Förbund 
bestående af 16 forskellige medlemsorganisationer, herunder skoventreprenørerne, og 
i Sverige var der i løbet af 70-erne etableret Maskinek i Sydsverige og SMF i Nordsve-
rige som brancheorganisationer for skoventreprenørerne. De to sidstnævnte blev i 1993 
sluttet sammen til en mere slagkraftig organisation Skogsmaskinföretagarna (SMF).

Problemerne i de nordiske lande var identiske med dårligt arbejdsmiljø, lave priser, 
underbydning, useriøse entreprenører, mange enkeltmandsfi rmaer og dårlig arbejds-
kvalitet med manglende opfølgning. Dertil kom, at de fl este af de nordiske entreprenør-
organisationer lå i strid med arbejdstagerorganisationerne, som havde set udviklingen 
i retning af entreprenørskovbruget komme, men ikke havde formået at omstille deres 
organisationer, så de kunne rumme eller samarbejde med de nye organisationer. Derfor 
prøvede de, at bremse udviklingen og fremstillede maskinskovningen i et negativt lys i 
forhold til det motormanuelle skovarbejde. – Resultatet var overordnet på det tidspunkt 
først i 90-erne, at entreprenørskovbruget i Norden havde et imageproblem. I en svensk 
rapport af Eva Lidén fra 1988 om skoventreprenørers arbejdsvilkår blev det samtidig 
afdækket, at branchen også internt havde store problemer, og at over halvdelen af dem 
havde overvejet at stoppe.
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De første nordiske møder med dansk deltagelse var lidt overvældende og blev mest 
benyttet til at lytte og ”suge” til sig – ikke kun af de våde varer – men også vedrørende 
forsikringsaftaler, prissætning, kontraktudformning og systemer til driftsopfølgning. 
Danmark blev dog hurtigt involveret i arbejdsopgaverne, og allerede på et møde i 
Finland i 1992 var det den daværende danske formand Vagn Malmskov, der skulle 
fremlægge EU- reglernes betydning for skoventreprenørbranchen. – ”Det tog såmænd 
bare et par måneder, at sætte sig ind i de regler” siger Vagn. Til gengæld kom han også 
i sauna med ministeren for skov-og landbrug samme aften. (Det var vist nok en mand).  

De øvrige nordiske organisationer havde allerede et organisationsapparat eller havde 
forstået betydningen af, at koble sig på en organisation med et velfungerende organi-
sationsapparat. For den nydannede DSF var det et enormt arbejde for bestyrelsen at 
skulle profilere foreningen - dels internt og dels i forhold til det omgivende skovbrug 
- og så samtidig at skulle deltage i det nordiske samarbejde. Det var et arbejde, som 
skulle udføres i fritiden og alene Vagn’s  tidsforbrug i forbindelse med den danske 
deltagelse i det nordiske samarbejde siger noget om arbejdsindsatsen.
At vi var og er lilleput i den nordiske sammenhæng fremgår også af et møde i Sve-
rige i 1993, hvor svenskerne kunne berette om 1000 medlemmer, finnerne om 1250 
medlemmer og nordmændene om 100 medlemmer; men tilsluttet en organisation med 
1300 medlemmer og 10.000 ansatte. Vagn Malmskov kunne på samme møde berette, at 
DSF nu havde 26 medlemmer. – Derfor er det også imponerende, at det er lykkedes for 
foreningen og dens skiftende bestyrelser at opnå så stor indflydelse og respekt i forbin-
delse med det videre internationale samarbejde i ENFE. – Ikke mindst den standhaftige 
formand Bjarne Kallehauge bør takkes i denne sammenhæng.

Frans Theilby
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Det originale brev til medlemmerne vedr. forberedelse af Nordisk møde 
Det årlige Nordiske møde afholdes for ’94 i Danmark, og er placeret i tilknytning til 
Skov og Teknik den 31. august og 1. september 1994.
To medlemmer af bestyrelsen er derfor inviteret til Oslo den 29. juni for der, i sam-
arbejde med de Norske, Svenske og Finske organisationer, at lægge dagsordenen for 
mødet i Danmark. 

Vore nordiske søsterorganisationer kan se frem til, at der afholdes valg i deres respek-
tive hjemlande i henholdsvis august og oktober om hvorvidt man skal søge optagelse 
i EU. 

Hidtil har man fra de øvrige landes side kun kunnet opleve EF/EU, som en besværlig- 
gørende faktor, når der skulle udføres skoventrepriser i et af medlemslandene. Det er 
nemlig p.t. et faktum, at såfremt man ikke kommer fra et medlemsland, er der en hel 
del faktorer omkring ens virksomhed, som skal tilpasses de europæiske normer, så-
fremt man ønsker at udføre arbejdet. For de fl este virksomheder i ikke-medlemslande i 
Norden har det derfor hidtil været, og vil i tilfælde af et nationalt nej ved de respektive 
afstemninger stadig være, besværligt - for ikke at sige umuligt at komme i betragtning 
når det gælder arbejde i EU-lande. 

Der er derfor på forhånd lagt op til en EU-domineret dagsorden, idet de øvrige or-
ganisationer så vidt muligt vil være klar over deres muligheder, uanset udfaldet af 
afstemningerne. 

For Danmarks vedkommende er det relevant at søge ind i et tættere samarbejde, blandt 
andet for at kunne fastlægge fælles retningslinjer for nordiske skoventreprenører i til-
fælde af ja ved afstemningerne. 

Sådanne fælles retningslinjer vil være eneste mulige forudsætning for at undgå til-
stande, som vi ser dem på europæisk plan inden for bl.a. fi skeriet. 
Både resultaterne af det forberedende og af det egentlige Nordiske møde vil tilgå DSF’s 
medlemmer i form af interne notater, således at indlæg eller ideer fra medlemmerne 
kan komme under fælles nordisk lup.

Vagn Malmskov
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Udkørselsmesterskaber 

Det første Danmarksmesterskab i udkørsel blev afholdt i Gludsted Plantage i 1993. 
Inspirationen havde Ole Wirenfeldt Mikkelsen og Vagn Malmskov fået fra deres besøg 
i Finland i 1992 i forbindelse med det Nordiske samarbejde, og deroppe nordpå var 
de så vilde med den konkurrence, at vi simpelthen måtte prøve at få noget lignende 
stablet på benene. 

Da det var første gang, var det svært at fi nde et egnet sted fordi ingen rigtigt vidste, 
hvad det indebar af belastninger at gennemkøre samme strækning i en bevoksning med 
20 forskellige maskinførere. Hvor mange træer ville blive påkørt eller skadet?
Vi fi k allernådigst lov til at benytte et åbent område, hvor der var stormvæltet nogle 
træer i Gludsted Plantage, og da vi ankom om morgenen, måtte vi tale os til rette med 
skovfogeden for at få lov til at køre ind i bevoksningen, sådan at banen blev autentisk 
og med udfordringer, som satte føreren på prøve. 

Tilmelding foregik også på dagen – maskinførerne kom af nysgerrighed, og modet blev 
større dagen igennem, når de så, at andre ikke havde kørt fejlfrit.
TV2 Øst var på besøg, og et indslag om konkurrencen blev vist samme aften.
DSF havde fået fremstillet T-shirts til alle dommere med tekst DOMMER på ryggen. 
Dommerpanelet fi k T-shirten til eje for deres store indsats samt en stor tak fra forman-
den ved præmieoverrækkelsen.

Allerede året efter glimrede foreningen ved på Skov & Teknik på Løvenholm i 1994 at 
afholde både DM og NM i udkørsel.
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Da der manglede egentlige konkurrenceregler for gennemførelsen af et mesterskab i 
udkørsel, blev de i første omgang stykket sammen af reglerne for udslæbning med hest 
fra Skovkuskeforeningen og noget svensk materiale. Der blev indkøbt nogle kroketspil 
og kuglerne malet røde, hvorefter de blev placeret i nogle ”linseforme” på toppen af 
pæle, der dannede porte rundt på baner i skoven. – Senere blev reglerne synkroniseret 
på et nordisk møde, hvor den danske deltager kæmpede hårdt – men forgæves – for at 
beholde det danske publikumsvenlige og spektakulære islæt med røde kugler på top-
pen af pæle.

Ved DM og NM i 1994 skulle deltagerne igennem disciplinerne 1) Skovtransport 2) 
Kørsel i tynding og 3) Bedømmelse af træstabling. Så det må formodes, at de røde 
kugler var i brug ved disse mesterskaber.

Vagn Malmskov, Ove Kjær og Frans Theilby

Det originale brev til medlemmerne vedr. Skov & Teknik 94
I år er det det skønne gamle Djursland, der danner rammen om SKOV & TEKNIK, 
skovbrugets store messe, hvor alt hvad der kan kravle og gå, som har med skovbruget 
at gøre, har meldt sin ankomst.
Selvfølgelig er DSF også med. Både i kraft af sin status som entreprenørernes egen 
brancheorganisation, og også som arrangør af det Danske mesterskab i Udkørsel af 
træ med Maskine. Som noget helt særligt har vi fået den ære, at være værter ved det 
Nordiske Mesterskab også, og vi vil selvfølgelig prøve at honorere de forventninger, 
der er til os som arrangører, på bedste faglige vis. 
Alle de grundlæggende ting er på plads: Hvor vi skal være med vor egen (Medlem-
mernes) stand, hvor banerne skal lægges, hvordan det hele skal se ud når det er sat 
op, hvor pengene skal komme fra til det hele, og hvem der skal stå for det ene og det 
andet. Det eneste vi nu mangler, er tilsagn fra medlemmerne om at ville assistere ved 
de forskellige ting. Vi mangler i øjeblikket mandskab til noget af det praktiske i forbin-
delse med opsætning af udstillingstelt, baner til mesterskaberne, opsætning af fl ag osv. 
Så kan du ofre nogle timer på dette alter, er du velkommen til at kontakte Ole Wiren-
feldt Mikkelsen, der også kan fortælle dig om eventuel overnatning for dig og måske 
også for dine folk, som selvfølgelig er velkomne til at hjælpe til. Det er også Ole, der 
ved et og andet om et hyggearrangement i forbindelse med det at hjælpe til. Så bare 
giv et ring.  

Ole Wirefeldt Mikkelsen



30

Dansk Skoventreprenør Forening 25 års jubilæum 1989 - 2014

Gludsted Plantage udkørselsmesterskaber i 1990
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Udkørselsmesterskaber i 1993
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Udkørsel 1997 herover og udkørsel 1998 herunder

1994 - Løvenholm Gods udkørselsmesterskaber DM og NM

1996 - Udkørselsmesterskaber DM 1996 - Udkørselsmesterskaber DM 
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1997 - Udkørselsmesterskaber DM
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2000 - Udkørselsmesterskaber

Faktisk siden foreningens start har der været afholdt udkørselsmesterskaber. I begyn-
delsen lidt sporadisk, men i takt med at man fi k mulighed for at deltage i Nordiske 
Mesterskaber, kunne man se, at det var en begivenhed, der kunne samle medlemmer 
og også deres ansatte i et fælles socialt arrangement, hvilket i enhver henseende var 
positivt. 
I 1999 prøvede vi første gang at afholde det på Langesø-Messen. Det var en stor succes 
og har været det lige siden. Som beskrevet andetsteds, har det med reglerne altid været 
et kildent område. Vi har for det meste forsøgt at lægge os op ad de svenske regler, i og 
med at det var dem, der blev brugt, når der blev afholdt Verdensmesterskaber , som i 
øvrigt altid foregik i forbindelse med den store Elmia-Messe. Gentagne gange har det 
så vist sig, at når vi havde øvet os på reglerne fra det sidste VM, så fandt de bare på 
noget nyt igen! Derfor har vi de senere år bare lavet vore egne regler, som egentlig bare 
skulle tilpasses vores egne muligheder og begrænsninger. 
Det har altid været et stort arbejde at arrangere disse mesterskaber, men fornøjelsen 
ved samværet med de glade og spændte deltagere og dommere på dagen, har altid så 
rigeligt opvejet besværet optil konkurrencen.  Der har også altid været tradition for, at 
nummer ét og to fra de danske mesterskaber gik videre til et internationalt mesterskab. 
Vi har derfor haft deltagere til Nordisk Mesterskab i både Norge og Finland, til EM i 
Tyskland (fl ere gange) og sågar også en enkelt gang i Skotland! Derudover har vi også 
altid deltaget i VM på Elmia-messen. Det er desværre aldrig blevet til de helt store 
resultatmæssige succeser, men sjovt har det været. Bjarne Kallehauge
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I midten af 90’erne havde man en meget energisk og fremsynet formand for den engel-
ske skov entreprenør forening, ved navn Barrie Hudson. Udover at gøre et stort arbejde 
nationalt, lagde han også megen energi i at samle de europæiske skoventreprenør for-
eninger i en fælles international forening. 

Det var helt sikkert et lang og sejt træk, men i forbindelse med Elmia-messen i juni 
1997, lykkedes det endelig at lave en stiftende generalforsamling. På det tidspunkt 
kunne man også tydeligt se konsekvenserne af, at man var medlem af EU. Forstået på 
den måde at de love og regler, der blev bestemt herfra, havde samme indfl ydelse på 
alle medlemsstater og dermed kunne man også se, at det var nødvendigt med en fælles 
front, hvis man skulle gøre sig forhåbning om at have indfl ydelse på disse beslutninger. 
Desuden viste det sig hurtigt, at de daglige problemer med især rentabiliteten i erhver-
vet var de samme, uanset om man kom fra Finland eller Frankrig! 

Et af de grundlæggende problemer som ENFE har kæmpet med lige siden sin fødsel, 
har været at det ofte har været svært bare at fi nde ud af, hvem der kunne/ville repræ-
sentere et land. I Finland er det en meget stor organisation, som omfatter mange andre 
arbejdsområder end lige skovbrug, og samtidig virker de som arbejdsgiverforening, 
hvilket jo må siges at stå noget i kontrast til f.eks. vores egen forening, som på ind-
meldelsestidspunktet vel havde ca. 30 medlemmer og var ledet af en bestyrelse, som 
udelukkende arbejdede på frivillig basis. 

Senere hen da vi fi k nogle af de tidligere østeuropæiske lande med, kunne man også 
godt af og til fundere lidt over, med hvilket mandat de stillede op. Det er desværre et 
problem, som stadig eksisterer. Der er fl ere lande hvor der har været sporadisk kontakt, 

I midten af 90’erne havde man en meget energisk og fremsynet formand for den engel-

ENFE - 
European Network
 of Forest 
Entrepreneurs
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men som så er forsvundet igen, og så har det ikke været muligt at finde nogen ny. I 
nogle lande findes der slet ikke en skoventreprenør forening, eller for den sags skyld 
en anden forening, hvor de er organiseret. Det har lige siden den spæde start altid været 
diskuteret, hvad udbyttet er af at være med i en sådan international forening. Det er nok 
svært for det menige medlem i enhver national forening umiddelbart at se fordelene 
ved sådant et internationalt samarbejde, men man kan jo også sige, hvordan ville det se 
ud, hvis vi ikke havde været der! På den uddannelsesmæssige side har det i hvert fald 
haft en effekt. Således findes der i dag et motorsavs bevis, som er gældende over hele 
Europa. Det har også været givtigt, bare det at man fik snakket med kollegaer fra andre 
lande, som var på forskellige niveauer, gjorde at det var muligt i et vist omfang at for-
udsige udviklingen i ens eget land. Samtidig havde man så også mulighed for at hjælpe 
andre med at komme med gode ideer til, hvordan de kunne løse deres problemer. 

Lige siden starten har ENFE altid haft samme problem som mange af dets medlemsfor-
eninger, nemlig mangel på penge. I og med at de fleste af medlemmerne var små og ofte 
ret nye organisationer med meget begrænsede budgetter, så har ENFE altid haft meget 
få midler at operere med, men selv på trods af dette, så er det ofte lykkedes at få andre 
internationale organisationer til at deltage i seminarer og temadage arrangeret af ENFE. 
Set fra deres side var det faktisk også meget positivt, at de nu pludselig stod ansigt 
til ansigt med en rigtig entreprenør og derved kunne få en direkte fornemmelse af, 
hvordan vi så på tingene. I de senere år har der oftere og oftere været kontakt til ma-
skinstationernes europæiske sammenslutning (CEETTAR), for når man lige ser bort 
fra, hvad vi hver især arbejder med, så har vi rigtig meget tilfælles med landbrugs 
maskinstationerne. 

Vi arbejder med natur, vi arbejder med maskiner og ofte under vanskelige forhold. 
Derfor tror jeg også på at dette samarbejde vil  blive kraftigt udbygget fremover

Bjarne Kallehauge
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Et af de første møder i ENFE samarbejdet, bagerst ses de danske repræsentanter 
Ole Wirenfeldt Mikkelsen og Jørgen Brandt

Generalforsamling ENFE 2011 i Freiburg. 
Fra venstre ses Pedro Miguel de Matos Serra Ramos, Tamous Enaut Helou, Simo Jaakola, Francois Pasquier, 
Antony Stefanov, Edgar Kastenholz, Kees Boon, Bjarne Kallehauge, Ewa Lidén, Ion Iliou og Ioan Vasari
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Mange mennesker så frem til årtusindeskiftet som en stor oplevelse, men for de fl este 
var det vel i bund og grund nok ikke nogen større skelsættende begivenhed. 
Anderledes var det for alle dem, der har med skov at gøre, for jeg tror ikke at no-
gen skoventreprenør nogensinde glemmer den 3. december 1999 og tiden der fulgte. 
”Den største katastrofe i dansk skovbrug nogensinde” lød det fra skovejernes side og 
indrømmet, jeg var selv rystet, da vi i efterhånden kom rundt og så de store ødelæg-
gelser på især granbevoksningerne. I begyndelsen havde jeg stor medlidenhed med 
skovejerne, men den svandt hurtigt ind, efterhånden som jeg så, hvordan de håndterede 
stormfaldet, for jeg havde dog aldrig forestillet mig at en del af skovbrugets ”ansvar-
lige” beslutningstagere kunne foretage så mange forhastede, uovervejede og til tider 
direkte tåbelige beslutninger. Det kunne så være, hvad det var, hvis ikke lige det var 
for, at vi som skoventreprenører skulle være med til at føre disse beslutninger ud i livet. 
Det ved jeg har ført til mange uoverensstemmelser og i nogle tilfælde direkte til afbrudt 
samarbejde. 

Og samarbejde er og var lige det, det hele handlede om. Som en kollega fornylig sagde 
til mig, så er dansk skovbrug som en trebenet taburet bestående af skovejere, entrepre-
nører og savværker, og hvad sker der, hvis man saver et ben af en trebenet taburet??? 
Ja så vælter den sgu da!!! For mig at se, er det lige, hvad skovejerne har gjort. Først 
farer de rundt og faldbyder deres træ bare for at komme af med det for enhver pris, 
og savværkerne siger da ikke nej, når de fi nder ud af, at de faktisk kan få træet smidt 
i nakken til næsten halv pris. Det resulterede naturligt nok i, at hovedparten af træet 
var solgt inden for de første par måneder efter den 3. december. Eftersom ambitions-
niveuet for mange skovdistrikter var, at de skulle være færdige med oprydningen inden 
1. juni, gik det så op for dem, at de skulle bruge rigtig mange skovningsmaskiner for 
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at nå det, hvorefter man i stor stil slæbte maskiner til landet fra både Norge, Sverige, 
Tyskland og Skotland. Så langt så godt. Nu kørte det hele som på skinner (troede man 
da), for i løbet af første kvartal blev der ifølge Handelsudvalgets opgørelse oparbejdet 
ca 1,2 mill. kubikmeter, man havde bare ikke helt taget højde for, at alt dette træ rent 
faktisk også skulle køres ud. Men efter en kolosal arbejdsindsats fra entreprenørernes 
side lykkedes det da også at få træet fl yttet ud til fast vej, med det resultat at nu havde 
man så et problem med at skaffe vognmænd nok til at fl ytte disse store mængder af træ! 
I skrivende stund ser det dog ud til, at det også lykkes, så det svinder da hastigt af de 
oparbejdede mængder. Hvad angår oparbejdningen af det resterende stormfald er vi 
formentlig i den ”heldige” situation, at på grund af ringe afsætningsmuligheder og de 
meget lave priser kommer oparbejdningen til at foregå i et mere passende tempo resten 
af året, så skovbrugets ansvarlige skovbrugere også selv har mulighed for at følge med 
i, hvad de foretager sig. 

Bjarne Kallehauge

Bestyrelsen fotograferet i forbindelse med bestyrelsesmøde 
hos formand Bjarne Kallehauge i juli 2000. 
Fra venstre ses Niels Peder Larsen, Bjarne Kallehauge, 
Frank Mikkelsen, og Per Kjær
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DSF’s samarbejde med DM&E

Sekretær- og kassererfunktionen i DSF blev fra foreningens start varetaget af bestyrel-
sesmedlemmerne med konstituering af en sekretær og en kasserer. I perioder i forenin-
gens første år blev dog lejet bistand til at udføre nogle af de administrative opgaver, 
da de var for byrdefulde for bestyrelsen. En enkelt kontakt i halvfemserne til Lands-
foreningen Dansk Maskinstationer – daværende LDM - havde også fundet sted, uden 
det på daværende tidspunkt havde medført noget samarbejde om administrativ bistand.
I slutningen af halvfemserne var det bestyrelsesmedlem Ole Wirenfeldt Mikkelsen, 
der varetog sekretariatsfunktionen over en 5 års periode, inden han i 2000 meddelte, 
at han gerne ville stoppe som bestyrelsesmedlem og dermed sekretær. Efter drøftelser 
i bestyrelsen om en løsning på DSF’s sekretariatsfunktion, banede en kontakt med 
chefkonsulent Erik Groth i LDM vejen til en forhandling mellem DSF og LDM om at 
outsource DSF’s sekretariatsfunktion til LDM. Samarbejdsaftalen mellem de 2 organi-
sationer blev forhandlet på plads af Bjarne Kallehauge og Niels Peter Larsen fra DSF 
henholdsvis Tage Lund Christensen og Erik Groth fra LDM, og den offi cielle overfl yt-
ning skete den 1. april 2001 til adressen Jens Grøns Vej 2, hvor LDM havde sit domicil.
Flytningen af sekretariatet omfattede medlemsadministration samt økonomi- og regn-
skabsfunktioner. Desuden sekretæropgaver for bestyrelsen med mødedeltagelse og 
referater i.f.m. bestyrelsesmøder, foreningens korrespondance m.v. En egentlig konsu-
lentfunktion med faglig rådgivning indgik ikke i aftalen, men skoventreprenørerne fi k 
nogle af nyhedsinformationer fra LDM’s medlemsorientering.

Det blev Erik Groth, som fra starten betjente DSF og dens medlemmer, men med stor 
hjælp fra sekretær Ida Mosegaard, der hurtigt fi k et godt samarbejde med skoventre-
prenørerne – og har det fortsat.
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Ret snart fi k det nye sekretariat også administration og annoncetegning til Serviceover-
sigten, der er et højt værdsat produkt i DSF.

Øvrige nyskabelser var fl ytning af generalforsamlingen fra juni til januar, hvor general-
forsamlingen samtidig blev suppleret med de højt værdsatte vintermøder med aktuelle 
faglige indlæg. 

Fagbladet Maskinstationen og Landbrugslederen blev obligatorisk medlemsblad for 
DSF medlemmer fra september 2002. I første omgang ét nummer i hvert kvartal, som 
havde faglige artikler målrettet skoventreprenører. Der udviklede sig hurtigt til at om-
fatte et komplet abonnement med 12 numre om året. 
Den professionelle sekretariatsfunktion var på fl ere måder med til at give DSF et løft, 
som igen var med til at give en øget medlemstilgang.

Nogle af skoventreprenørerne indmeldte sig også som aktivt medlem i LDM for at få 
fuld adgang til denne forenings mangesidige medlemsydelser. Også i LDM var der 
vækst i medlemstallet og især med et stigende antal anlægsentreprenører og kloakme-
stre. Der var årsagen til at LDM – Landsforeningen Danske Maskinstationer i 2008 
skiftede navn til DM&E, Danske Maskinstationer og Entreprenører. Samme år som 
foreningen fl yttede til nyt domicil på Porschevej 3, Vejle, som dermed også blev den 
nye sekretariatsadresse for Dansk Skoventreprenør Forening.

Et stigende antal DSF medlemmer benyttede i øget udstrækning DM&E’s konsulen-
ter, hvor især problematikken omkring færdsel, sikkerhed og arbejdsgiverspørgsmål 
trængte sig på. DSF’s tærede således mere på DM&E’s ressourcer og kompetencer end 
det oprindelige udgangspunkt.

En egentlig tilslutning til DM&E blev derfor sat på dagsordenen af DSF’s bestyrelse 
på generalforsamlingen i 2012. Generalforsamlingen stemte 100 pct. for forslaget om 
en tilslutning til DM&E, hvilket dermed kunne sættes i værk. Som en introduktion 
holdt DSF medlemsmøder rundt i landet for at give en nærmere orientering om de nye 
muligheder.  I den ny struktur med DM&E fungerer DSF på niveau med de 13 lokalfor-
eninger, hvor også en del skoventreprenører er medlem af hensyn til det lokale netværk.
DM&E etablerede et skovudvalg til at varetage de politiske interesser på skovområdet. 
Skovudvalget består af bestyrelsen i DSF og kan trække på de samlede ressourcer og 
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kompetencer i DM&E, som også omfatter en bred palette af rådgivningsydelser og 
brancherettede værktøjer til medlemsvirksomhederne.
DSF er fortsat en selvstændig, specialiseret brancheforening for skoventreprenører 
med egen profi l og logo, men samtidig medlem i DM&E og dermed en del af et større 
netværk af entreprenører på land- og skovbrugsområdet.

Erik Groth

Erik Groth Ida Mosegaard
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Op igennem 00’erne var det evigt varme emne ”certifi cering”. Som det vel altid er 
med den slags, så var der vidt delte meninger for og imod certifi cering af skov og 
ligeså delte meninger om, om man nu skulle PEFC certifi ceres eller FSC certifi ceres. 
Sideløbende hermed havde Skov- & Naturstyrelsen allerede fastlagt nogle ”Miljøkrav 
til skovmaskiner”, man som skoventreprenør skulle opfylde for at få lov til at køre hos 
dem. 
Det var med disse ting in mente, at der i 2004 blev nedsat en arbejdsgruppe, bestående 
af repræsentanter fra bl. a. Dansk Skovforening, HedeDanmark, Skovdyrkerne, Skov- 
& naturstyrelsen og DSF. 

Denne arbejdsgruppe skulle forsøge at fi nde en fælles standard for udførelsen af et 
givent stykke arbejde, i sig selv en enkel opgave, men med så mange involverede 
parter var det absolut ikke let at fi nde en fælles standard. Så vidt jeg husker, var det i 
2008 at man enedes om, at nu kunne det vist ikke blive meget bedre, hvorefter det hele 
blev skrevet sammen til et digert værk som i daglig tale bare kendes som ”Anerkendt 
praksis” .

Vi kunne i DSF konstatere, at certifi ceringsbølgen stadig rullede henover landet, og da 
vi så fi k et tilbud fra NepCon om at deltage i projekt om en certifi ceringsordning for 
skoventreprenører (fi nansieret af EU-støtte), sagde vi ja tak. Herefter arbejdede vi i 
yderligere 2 år på at få lavet denne certifi ceringsordning, hvilket da også er lykkedes. 
Vi havde nok forventet, at når store dele af skovbruget var blevet certifi ceret, så ville 
man herefter komme og forlange at entreprenørerne også skulle være det. 
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Det har dog så vist sig, at en sådan certificering endnu ikke er blevet efterspurgt, men 
vi kan da så i det mindste prale af, at skulle det krav komme, så er vi så klar som vi 
overhovedet kan være!

Bjarne Kallehauge
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Færdsel

Større maskiner er en udfordring på vejen

Skoventreprenørbranchen bliver mere og mere mekaniseret, og maskinerne bliver 
større og større for at yde den kapacitet, der er nødvendigt i et effektivt skovbrug. 
Men de større maskiner er en udfordring, når de kommer uden for skoven og ind på 
færdselslovens område, idet færdselslovgivningen ikke er fulgt med den teknologiske 
udvikling. Som eksempel kan nævnes transportbredden for et motorredskab som fx 
en udkørsels- eller en skovningsmaskine, hvor grænsen har været max. 2,55 m indtil 
fornyligt. Når der skal tages hensyn til marktryk og skovbunden skal skånes, kræves 
brede dæk, og så er max 2,55 m bredde en umulighed. Konsekvensen ved overskreden 
maxbredde har i påkomne tilfælde været en bøde og endnu værre et straks-kørselsfor-
bud på offentlig vej.
Det var derfor en væsentlig forbedring, da færdselsudvalget, hvor Mogens Kjeldal, 
DM&E er primus motor, fi k ændret dimensionsbekendtgørelsen i 2012, så bredden 
ved vejkørsel til og fra kunder, samt mellem kunder, må være op til 3,30 m målt over 
dæk og skærme.
En vigtig forbedring for skoventreprenører var i det hele taget, at dimensionsbekendt-
gørelsen, som landbruget og maskinstationer har nydt godt af i mange år m.h.t trans-
portbredde mellem en maskinstation og dennes kunder, nu er udvidet til også at omfatte 
maskiner, som er særligt indrettet til skovbrugsarbejde og dermed skoventreprenører, 
hvilket i øvrigt er helt naturligt.
Ved skovningsmaskiner hæfter politiet sig i enkelte tilfælde ved den begrænsning af 
førerens udsyn, som fældeaggregatet kan udgøre i transportstilling på vej. Ikke noget, 
der har medført ulykker, men trods det har der været enkelte eksempler med betinget 
frakendelse af kørekortet, hvilket tages meget alvorligt. Derfor er der efter forhandling 
med Færdselsstyrelsen opnået en dispensationsprocedure for færdsel på offentlig vej 
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med en skovningsmaskine, der ikke er indrettet, så ”føreren kan se vejbanen fra 10 m 
foran førerpladsen og fremad”.
Det er ikke konkrete ulykker som følge af større bredde eller begrænset udsyn, der er 
er årsag til, at enkelte politifolk har taget ”blokken frem”, men oftest fordi køretøjets 
lygteføring og afmærkning har været mangelfuld. Budskabet er derfor: ”Sørg for at lys 
og afmærkning er i orden, brug korrekt tegngivning ved sving og udvis hensyn til de 
øvrige trafi kanter”.
Skovmaskiner hører hjemme i skoven, men skal også ud på offentlig vej engang i mel-
lem, og ved kortere afstande er blokvognstransport ikke en relevant løsning. Derfor er 
det vigtigt for DSF, at lovgivningen også tager hensyn til færdsel med de køretøjer, som 
er en nødvendige i et moderne skovbrug. 

Erik Groth

Lys og afmærkning er vigtigt ved færdsel på vej
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Brændeafgiften, der gik i sort

Brændeafgiften eller rettere forsyningssikkerhedsafgiften, som et næsten enigt Folke-
ting havde fremsat forslag om i 2012, skabte en voldsom modstand i det samlede skov-
brug, da den ville blive en økonomisk belastning på træ til energiformål. Men værre 
var næsten det bureaukrati, som brændeafgiften ville medføre ude i virksomhederne, 
som nu pludselig skulle til at være afgiftsopkrævere. Derfor reagerede alle berørte 
organisationer med veldokumenterede høringssvar fulgt op af politisk lobbyarbejde.
Som et nyt ”våben” blev Facebook taget i brug på foranledning af Dansk Skovforening, 
som med fuld opbakning fra DSF og andre organisationer startede kampagnen ”stop 
brændeafgiften” med pressemeddelelser, annoncer og i særdeleshed stor aktivitet på 
Facebook, hvor kampagnen fi k positiv tilkendegivelse fra er over 50.000 personer. 
Selv de politikere, og senere også regeringsmedlemmer og ministre, der stod bag for-
slaget, kunne hen ad vejen indse, at afgiften ikke var praktisk mulig at gennemføre i 
den fremlaget form, hvilket resulterede i, at regeringen valgte helt at tage afgiften af 
bordet og fi nde alternativ måde at få det aktuelle provenu dækket ind. 
Brændeafgiften ”gik i sort” og skoventreprenørerne m. fl . slap for at administrere denne 
umulige skat.

Erik Groth
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igennem de
første 25 år

1989 - 1991 H.L. Toxværd-Larsen 
den første formand

1992 -1995 Vagn Malmskov

1996 Ole Wirenfeld Mikkelsen

2005 Gregers Münter Jr.

1997 - 2013 Bjarne Kallehauge
dog ikke 2005

2014 -  Viggo Mortensen
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I tidens løb har der været arrangeret mange forskellige medlemsudfl ugter. Jeg husker 
selv den første jeg deltog i, nemlig en bustur til Elmia-Messen i Jønköping i 1993 med 
besøg på et celluloseværk på vej derop. Det var meget overvældende for en ung mand 
fra det sydfynske, som kun var vant til traktor og kranvogn, pludselig at se, hvor meget 
og hvor stort maskineri, der egentlig fandtes til skovbrug! Desuden kunne jeg også godt 
se, at selv om jeg syntes vi havde nogle store skove på Sydfyn, så var det kun småklat-
ter i sammenligning med bare de øvrige nordiske skovarealer. 
I 2000 blev der ligeledes arrangeret bustur til KWF Tagung. En stor tysk messe, som 
dengang blev afholdt i Celle. I de følgende år forsøgte vi at lave et fast arrangement om 
året. Til at begynde med i forbindelse med generalforsamlingen. Her har vi bl.a. besøgt 
Palsgård Savværk, Herning-Værket og DTE i Ribe. Da vi så fl yttede generalforsam-
lingen til januar, og lagde den sammen med et vintermøde, besluttedes det, at vi fortsat 
skulle lave et sommer arrangement. Det blev så til en sommerudfl ugt for medlemmer 
og ansatte. Et af de første gik til Q8 ’s smøreolie anlæg i København, med efterfølgende 
spisning i Grøften i Tivoli. Et andet år var vi på Junckers Fabrikker, med efterfølgende 
skovhugger- konkurrencer hos Jens Johansen i St. Heddinge og helstegt pattegris som 
afslutning på en god dag. I de senere år kan i fl æng nævnes besøg på Dalum Papirfabrik 
med efterfølgende rundvisning og smørrebrød hos Anlægsgartner Bjarne Green, rund-
visning, information og bespisning hos Greenteam i Sdr. Omme og sidste år, besøg i en 
højmose på Midtfyn samt rundtur i Svanninge Bakker, med efterfølgende bespisning 
hos skoventreprenør Peder Greve i Horne. 
Disse arrangementer er der i tidens løb også brugt en del ressourcer på, men jeg er sik-
ker på, at for alle dem, der har deltaget, har det givet oplevelser, der er værd at tænke 
tilbage på. Bjarne Kallehauge

I tidens løb har der været arrangeret mange forskellige medlemsudfl ugter. Jeg husker 

Medlems-
arrangementer
og stemnings-
billeder
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2008 stemningsbilleder fra medlemsudflugt
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2008 stemningsbilleder fra medlemsudflugt 2010 til 2012 stemningsbilleder fra udkørselsmesterskaber, Langesø
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2013 stemningsbilleder fra medlemsudflugt
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2013 stemningsbilleder fra medlemsudflugt 2013 stemningsbilleder fra udkørselsmesterskaber, Langesø
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25 lange år er passeret med rekordfart og jeg håber, at vi alle er blevet meget klogere, 
ellers har det nok været spildt. 

I 1988 blev tanken om at etablere Dansk Skoventreprenør Forening født som en natur-
lig følge af den spirende mekanisering af dansk skovbrug. Det er ikke mit ærinde her at 
fremhæve enkeltpersoner, der har gjort en indsats for at bære DSF frem til det den er i 
dag, men jeg vil alligevel rette en speciel tak til Frans Theilby, en kendt og respekteret 
mand i dansk skovbrug, for hans indsats som fødselshjælper for DSF. Uden Frans var 
DSF nok ikke blevet en realitet på daværende tidspunkt. 

DSF havde nogle svære år i starten, hvor det var en stor udfordring at fi nde nogle 
solide ben at stå på og en respekteret plads i erhvervet. Samtidig var det vanskeligt 
at samle skoventreprenørerne om det fælles mål at samarbejde og betragte hinanden 
som kollegaer i stedet for indædte konkurrenter. Det synes jeg er lykkedes i meget stor 
udstrækning, især i løbet af de sidste 15 år hvor foreningen har haft en stærk og stabil 
ledelse. Det støt stigende medlemstal viser, at vi er på rette vej, og et af vores vigtigste 
mål er at fastholde den udvikling.

 En af de vigtigste milepæle i DSF´s historie var da en enig generalforsamling valgte 
at komme med som specialforening i DM&E. Denne sammensmeltning giver vores 
medlemmer en række indlysende fordele. Bl.a. kan vi trække på den store viden og 
ekspertise personalet i huset i Vejle har, og det giver DSF bedre mulighed for at blive 
hørt på den politiske scene. Et faktum vi i DSF ikke må undervurdere er værdien af, at 
vi pludselig er kommet i stue med mere end 600 maskinstationer og entreprenører, og 
dyrket rigtigt vil disse relationer vise sig at være et værdifuldt aktiv for os alle.

25 lange år er passeret med rekordfart og jeg håber, at vi alle er blevet meget klogere, 

Visioner for 
fremtiden
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Mine ønsker og mål for DSF i fremtiden er, at det skal være en forening i stadig be-
vægelse, hvor vi har fokus på medlemmernes og branchens behov. Dialog er vejen til 
udvikling, og vi skal arbejde på at skabe forståelse, samarbejde og fremsyn mellem 
skoventreprenørerne og skovbrugets forskellige andre brancher og faggrupper til gavn 
for driften af og udviklingen i de danske skove.

Viggo Mortensen

Referat fra bestyrelsesmøde den 14.10.1989 
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