
Danske Råstoffer  
– en brancheforening for dig?



Danske Råstoffer er en brancheorgani-
sation associeret under Dansk Byggeri. 
Foreningen er en brancheorganisation 
for den danske råstofbranche og sam-
ler leverandører af sand, sten og grus 
udvundet på land og til havs. Foreningen 
er stiftet med henblik på at sikre en 
samlet branche i de fremtidige forhand-
linger om råstofferne i Danmark, samt for 
at få større gennemslagskraft og synlig-
hed generelt. Foreningen består af stør-
steparten af de danske råstofindvindere 
på havet og til lands, men vi har brug for 
endnu flere for at stå stærkere.  

Aktiviteter i foreningen
Målet for Danske Råstoffer er at yde 
størst mulig faglig sparring, indflydelse 
og synlighed for sine medlemmer, og i 
løbet af året vil der blive afholdt centrale 
begivenheder, som skal være med til at 
understøtte dette. Blandt andet: 

 2 Temadagen, som omhandler aktuelle 
emner inden for branchen

 2 Generalforsamlingen, som ud over 
at omhandle den formelle del, også 
består af en faglig udflugt og sociale 
arrangementer

 2 Råstofdagen, som er et landsdæk-
kende arrangement der afholdes hvert 
andet år, og som skal skabe synlighed 
og forståelse for branchen i lokalom-
rådet og nationalt  
www.raastofdagen.dk 

 2 Faglig studietur hvert andet år til et 
område i Europa for at se på råstof-
indvinding

Danske Råstoffer været meget aktiv 
omkring evalueringen af råstofloven, og 
haft dialog og forhandling med diverse 
styrelser. 

Hvad får du ud af dit medlemskab? 
Ved at være medlem af Danske Råstoffer 
får du:

 2 mulighed for større eksponering i 
medierne ved at blive repræsenteret af 
Danske Råstoffer

 2 mere politisk indflydelse ved at være 
med i en aktiv politisk organisation 

 2 mulighed for lettere at følge udvikling-
en i de rammebetingelser, der gælder 
for din virksomhed via foreningens 
hjemmeside og til de arrangementer, 
som foreningen afholder

 2 mulighed for indflydelse i landets 
regioner ved tilstedeværelsen af med-
lemsvirksomheder i diverse arbejds-
grupper 

 2 mulighed for at brande din egen virk-
somhed på www.danskeråstoffer.dk 

 2 større netværk nationalt og inter-
nationalt. Danske Råstoffer er blandt 
andet medlem af den europæiske 
brancheorganisation UEPG, hvorigen-
nem vi har indflydelse på den euro-
pæiske lovgivning 

 2 alle de fordele der er ved at være 
medlem af Danmarks tredjestørste 
arbejdsgiverorganisation 

 2 adgang til juridisk bistand i Dansk 
Byggeri, hos folk der har mange års 
erfaring med bygge- og råstofbranchen 
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2 Hvad er Danske Råstoffer?

http://www.raastofdagen.dk
http://www.dansker�stoffer.dk


Danske Råstoffer – en brancheforening for dig?

Indmeldelse 
Vi vil gerne have flere medlemmer i foreningen. Hvis du er interesseret i at få mere 
at vide om Danske Råstoffer, er du velkommen til at kontakte:

Lasse Møller Vollesen
Sekretariatsleder for  
Danske Råstoffer

Danske Råstoffer 
Nørre Voldgade 106
1358 København K

Tlf: 72 16 02 69
Mobil 21 20 39 95
E-mail: lmv@danskbyggeri.dk 

mailto:ssg@danskbyggeri.dk
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