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Nyt fra formanden 

  
 
 
 
 
 
 
 

Høsten er i hus for de fleste af os, og den har i det store hele været god i 

modsætning til det sydlige Europa, hvor der har været ekstremt vejr og meget 

ringe udbytter. 

Floder er udtørret i EU, USA og Kina , man kan spørge sig selv , om det er 

klimaforandringerne, der har taget fart ?  

Vi er heldige, at vi bor i et land med et klima, der gør vores jord til et 

spisekammer.  

Jeg er overbevist om, at vi landmænd er vigtige nøgler til at løse klima - 

bæredygtighed - og biodiversitetsudfordringer og ikke mindst bidrage med 

kvalitetsfødevarer og fødevaresikkerhed. 

Vi har evnerne og mulighederne og føler også en forpligtelse. Men der skal 

være politisk medvind og reel handlekraft nu, for landmænd har en stærk vilje 

til at lave vådområder, jordudtagning, og lave mere biodiversitet, teknologiske 

løsninger og meget andet. Men der sker intet, hvis det hele sander til i 

administrativt kludder, og vi så 

får skylden for, at intet sker. 

Derfor peger pilen særdeles 

meget på politikerne. Hvis de 

mener, de har evnerne og bliver 

valgt til folketinget, så har de 

også forpligtelsen til at få noget 

til at ske i en fart. 

Den 18.09.2022 var der åbent 

landbrug, og netop det at være 

åben - og byde inden for til 

dialog - det er kernen i 

landbrugets store årlige begivenhed. 79 værter slog dørene op for 

befolkningen. Mere end 75.000 børn og voksne valgte at bruge en søndag på 

at besøge en landmand eller en fødevarevirksomhed. De kom for at se, 

hvordan deres mad bliver til, og ikke mindst, hvordan livet på landet er. 
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Der var flere fra Familielandbruget, der viste, hvordan det ser ud på et mindre 

landbrug. 

I Familielandbrugs-sektionen kæmper vi fortsat med det kommende 

"braklægningskrav". Altså kravet om, at fire procent af vores markareal, som i 

dag bliver dyrket, skal tages ud af produktion til fordel for natur. 

 

Det er et EU- Krav, som man i 

Danmark både har besluttet at 

implimentere urimeligt og haste det 

igennem. 

En ting som jeg ikke kan forstå er, at 

man ikke kan bruge læhegn som 

landskabselementer. Det er fjollet og 

usagligt, at de naturtiltag, som ligger i 

kanten af marken, ikke kan tælle 

med. Men det kan de, der ligger i 

midten, godt. 

Og så har vi også eksemplet med ko- præmier. Lige nu har 

landbrugsstyrelsen bekendtgørelsen til den kommende ko- præmie i høring. 

Et af elementerne er, at man skal have over 20 dyr for at kunne modtage 

præmien ! Hvis det bliver gennemført, så vil ca. halvdelen af ammekøerne 

ikke kunne modtage præmien. 

Det er simpelthen ikke i orden, at man administrativt træffer den slags 

politiske beslutninger. 

Vi har fra Familielandbrugets side været med til at indsende høringssvar. Vi 

har påpeget at 5 dyr , ville være et mere relevant bud. 
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En stor tak til Vibeke og Jens Stengaard . For at åbne deres bedrift for os, 

Jens gav os en super fortælling om egnen omkring deres bedrift. Og sikke en 

flot natur de er omgivet af. 

Tak til bestyrelsen for samarbejdet i året 

der er gået. 

 

Herfra ønsket om en glædelig jul og et 

godt nytår .  

Anette Klausen. 

 

Hvis du ved, at din nabo ikke er 

medlem, så kunne du jo høre om 

han/hun ikke vil være en del af vores fællesskab.  

 

 

  

 Vi ønsker alle vores      medlemmer en rigtig        

        Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

Tak for jeres opbakning til foreningen. 

Vi håber, at I forsat vil være med til at støtte op  

om foreningen, både til de politiske- og  

sociale arrangementer. 
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Nyt fra minkavleren 
Af Henrik Nielsen, næstformand 

Hej alle her er en hilsen fra den tidligere minkavler vedrørende, hvad der 

rører sig her oppe på min gård. Der er ikke sket så meget, på det med 

erstatningen, siden jeg har skrevet 

sidst. Der er kommet et forskud på 

den endelig erstatning. Det er så 

spænende, hvornår det bliver gjort 

op. Det tager åbenlys meget lang tid 

med, at få gået farmene igennem for 

den endelig erstatning. Der var jo 

lovet, at de skulle være færdige i 

2024, men så gik der snak om, at det 

kunne trække ud og måske de først 

var færdige i 2028. Der skulle så 

ansættes nogle flere folk i 

minksekretariatet, så der kunne 

komme noget mere fart på, at få 

takseret farmene.  

Nu må vi så se om de kan få nogen 

ansat, så der kan blive gjort nogle 

fremskridt i taksationerne, de skal vel 

lånes fra andre steder, da der ikke lige er så mange ledige mennesker på 

arbejdsmarkedet.  

Jeg håber virkelig snart, at der sker noget, for det er ved at være træls at gå 

og se på de tomme bygninger, som engang emmede af liv.  

I skrivende stund er der jo folketingsvalg, ja det er på selve valgdagen, at jeg 

laver dette indlæg, så man venter med spænding på, hvad udfaldet bliver, om 

der bliver en ny statsminister eller vi skal trækkes fire år mere med det vi har 

nu.  

Det ved vi nok når i læser dette indlæg, så enten er det godt eller knab så 

godt. Jeg håber meget, at vi får en ny regering som vil landbruget på de 

vilkår, som vi har i dag. Hvor der bliver snakket stille og rolig om at finde de 

bedste løsninger for landbruget og klimaet i stedet for at gøre det mere 

besværligt at drive landbrug i danmark.  

Her i septemper havde min revisor kaldt mig ind til et møde, hvor overskriften 

var Minkavler hvad nu? Der blev brugt tid på, at snakke om hvad jeg skulle 

bruge min tid på nu, hvor minkene ikke var der og skulle passes.  
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Vi talte om at jeg måske skulle starte et firma, hvor jeg tog rundt og hjalp med 

oprydning og vedligehold, hvor det kneb med, at nå det hele i dagligdagen 

både i landbruget og industri.  

Vi talte også om, som jeg har nævnt før, at hjælpe en tømrer eller noget i 

denne katagori en tre til fire dage om ugen og den resternde tid bruges 

hjemme. Vi talte også om, at jeg skulle have dyr på min ejendom, for som 

revisoren sagde, du har jo passet dyr det meste af dit liv, der blev talt om at få 

nogle kødkvæg.  

Det ville også være godt, 

så kunne de jo holde de 

arealer, som ikke egner 

sig til markdrift. Der er 

noget eng som godt kunne 

blive græset af i stedet for 

at springe i skov og krat.  

Nu må vi se, det kan 

være, at til sommer er der 

igen dyr på bedriften.  

Hun spurgte også ind til, 

hvordan jeg egentlig havde det, når jeg skulle være helt ærlig. Hun havde 

kunne mærke, at min glæde var noget vigende, ”du er ikke helt så glad, som 

da du havde dinne mink.” Der kunne jeg kun give hende ret, jeg har haft 

svært ved at finde en glæde ved livet, som da jeg havde minkene og blev en 

del rørt og lige måtte fælde en tåre.  

Der var også sket noget andet træls, jeg havde mistet min søster, som var 

blevet ramt af parkinson for en tre år siden. Det ene med det andet gør, at det 

en svær tid.  

Vi blev enige om, at jeg skulle tage kontakt til mit forsikringsselskab og få 

tildelt noget hjælp til tankerne. Jeg har nu haft tre samtaler med en psykolog, 

som har givet mig nogle måder til at takle mine tanker, så det er nemere at 

være i dagligdagen med de tunge tanker, som gerne skulle byttes ud med 

gode og positive tanker. Jeg har nok været fokuseret på, at vise at jeg godt 

kunne takle dette problem selv og være glad udaftil og vise overskud over for 

andre, men nok ikke havde det overskud, når det kom til stykket. Efter de tre 

samtaler, har jeg fået nogle redskaber, som stille og rolig bringer mig tilbage 

til det, som jeg var før med flere positive tanker, så der er håb forude.  

Nu vil jeg slutte for denne gang og ønske jer alle en glædelig jul og et godt 

nytår, når den tid kommer med venlig hilsen Henrik Nielsen. 
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En ukrainer i Danmark 

Siden 2017 har jeg udlånt et stykke jord til den lokale Røde Kors afdeling. Det 

drives som en fælleshave, hvor flygtninge der bor i Bjerringbroområdet kan 

komme og dyrke grøntsager i fællesskab. I dette forår fik vi nogle nye 

brugere. De kom fra Ukraine og en af dem var Svitlana. Hun har været så 

venlig at skrive denne artikel til vores medlemsblad om sine indtryk fra sit 

møde med landbrug i Danmark. 

Ole E. Pedersen 

 

Landbrug i Danmark og Ukraine gennem øjnene af en ukrainsk kvinde. 

… Så lad os begynde! Lad os starte med mig... Efter 

skæbnens vilje, eller rettere på grund af krigen i 

Ukraine, endte jeg i Danmark i april 2022. Indtil nu 

havde jeg hørt meget om dette land, men jeg havde 

aldrig været der. Og jeg, som "interesseret" 

lægmand, var interesseret i spørgsmålene: "hvordan 

er klimaet der?", "hvilken slags jord?", "hvad vokser der?" 

 Hvorfor "interessant"?  Ja, fordi jeg er agronom af uddannelse!  Og jeg er 

langt fra ny inden for emner relateret til landbrug. 

Da det første chok af, hvad der skete i mit land, tog lidt af, begyndte jeg 

visuelt og meget, meget overfladisk at stifte bekendtskab med Danmarks 

landbrug. 

Jeg vil gerne dvæle ved ligheder og forskelle mellem de faktorer i Danmark 

og Ukraine, der påvirker planters vækst og udvikling. 

Klima 

Jeg har selv bemærket, at i Danmark er overgangssæsonerne vinter-forår, 

forår-sommer, sommer-efterår meget lange. For en ukrainer er mængden af 

nedbør og luftfugtigheden meget høj. Men sommeren glædede mig med sin 

behagelige temperatur. Hvad mig angår, er jeg ikke fan af høje 

sommertemperaturer. 
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Og i Ukraine om sommeren når termometeret +35…+38 grader C…og det er 

i skyggen. Overgangsperioden fra lavsæsonen er kort. Der blæser periodisk 

tørre vinde, og der falder ikke så meget nedbør som i Danmark.   Hvis den 

gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark når 800 mm, så varierer dette tal i 

Ukraine fra 450 til 550 mm.  

 

Baseret på ovenstående forhold, kan det ses, at fugt fra overfladelaget af 

ukrainsk jord fordamper hurtigere.  Og derfor er det vigtigt ikke at gå glip af 

tidspunktet for begyndelsen af markarbejdet. 

                                                Jorden 

Som sagt var et af de spørgsmål, der interesserede mig: "Hvordan er jorden i 

Danmark?». Og sådan lærte jeg dem at kende… Ja, vores landes jordbund 

er forskellig.   Hvis Danmark har podzoljord og brun skovjord, så er Ukraine 

fyldt med forskellige typer jord. Mit land har 17 jordtyper og Danmark har 8 

jordtyper.                                   

Den nordlige del af mit land er karakteriseret ved: podzol, grå skov og tørv-

podzol jord. I Ukraines steppezoner dominerer kastanje- og mørk 

kastanjejord. Regionerne i Karpaternes højbjergbælter er repræsenteret af 

brun skovjord.  

Men for retfærdigheds skyld bemærker jeg, at den mest almindelige i Ukraine 

er chernozem.  
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…..Et træk ved denne type jord er humuslaget, hvis tykkelse kan nå 1 m. 

Surhedsgraden (pH) af sådanne jordarter er for det meste neutral. 

Chernozem dannes normalt under rig urteagtig vegetation på karbonatklipper. 

På grund af den moderate mængde nedbør dannes der en stor mængde 

næringsstoffer fra rester af rådne planter, som samler sig i jorden og skaber 

en stærk humusprofil. 
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De vigtigste områder med ukrainske chernozems er placeret i skov-steppe-  

og steppezonerne. Chernozems udgør omkring 60% af Ukraines areal. En 

tredjedel af verdens sorte jordreserver er koncentreret i mit land. Og nu en 

interessant kendsgerning om chernozems: området med chernozems i 

Ukraine er lig med arealet af Storbritannien. Det betyder, at mere end 60 % af 

landets areal er optaget af landbrugsjord. Fordi chernozemjord har det største 

udbyttepotentiale. 

 

Afgrødeproduktion 

Som bekendt er landbruget præget af en høj agroteknisk kultur. Og denne 

funktion er udbredt i begge lande, både Danmark og Ukraine. I begge lande, 

når der sås hvede, er såningen af vinterhvede naturligt fremherskende, da 

udbyttet af vårhvede er lavere.  

Men for mig selv bemærkede jeg også forskelle i vores afgrødeindustrier. 

Da vi allerede har berørt vinterhvede, vil vi fokusere på dets ukrainske system 

af landbrugsteknologi. 

          

      Vinterhvede: 

✓ den optimale såtid for Ukraine er midten af slutningen af september, 

afhængigt af regionen. Men den endelige beslutning om tidspunktet for 

såning træffes af landmanden baseret på klimatiske forhold; 

✓ såning udføres med en rækkesåmaskine med en rækkeafstand på 15 

cm; 

✓ kvælstofgødning tilføres i 2-3 doser i vækstsæsonen på forskellige 

måder. 

 

I princippet er alt det samme som i Danmark, men der er et “men”. I 

Danmark er gødningssystemet meget baseret på brug af flydende 

organisk gødning (gylle), og i Ukraine - mineralsk gødning (i flydende og 

fast form). 
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Jeg lagde også selv mærke til, at i Danmark er en del af jorden på de fleste 

gårde afsat til fodergræs, som enten sås i sædskifte eller bruges på 

permanente græsgange. I Ukraine er dette kun udbredt på et lille antal gårde.  

Der er ingen grundlæggende forskelle i sædskifte og dyrkede afgrøder. Der 

dyrkes næsten de samme afgrøder i Ukraine som i Danmark. 

 

Det eneste er, at jeg under mit ophold i Danmark ikke har set en solsikke. Så 

vidt jeg forstår, skyldes det dyrkningsteknologien og de klimatiske forhold i 

landet. I Ukraine er solsikke for nylig blevet aktivt introduceret i sædskifte på 

gårde. 

Jeg var også imponeret over antallet af sten på markerne.  I Ukraine er der 

praktisk talt ingen sten på markerne. Men samtidig så jeg danske landmænds 

opfindsomhed i kampen mod sten på markerne. For mig ville det være et reelt 

problem, men for danske landmænd er det bare endnu en arbejdsdag efter 

planen. 

Og som afslutning på en kort afhandling vil jeg gerne takke Ole for inspiration 

og hjælp, og jer, kære læsere, for at have læst artiklen til ende.  Jeg er bare 

ved at lære dansk.  Døm ikke strengt! 

 

Svitlana Zuza 
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Viborg Skive Indkøbsforening 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.500.000 kr. 

  

Fordelagtig rente 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                     

Driftsleder Poul Pedersen   40 45 64 85     

Kasserer Karin Gamskær    87 28 17 30                                                                                                                                    

www.danskeindkobsforeninger.dk 

 

 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland afholder generalforsamling 

d. 30-03-2023 kl. 19.00 

Vi mødes på Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 

Tilmelding, senest d. 23.03.2023 på mail til lje@velas.dk eller 

tlf. 30500636 

 

mailto:lje@velas.dk
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Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts 

Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. 

  

Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning 

til Familielandbruget MIDT-Jylland 

og hvor legatet bruges til ophold på 

en godkendt landbrugsskole.  

Find godkendte landbrugskoler på: 

www.danskelandbrugsskoler.dk 

 

Ansøgningen indsendes til 

Familielandbruget MIDT-Jylland inden, 

henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver 

behandlet på bestyrelsesmøde 

umiddelbart herefter.  

 

Ansøgningsskema kan 

downloades fra vores 

hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og sendes til 

foreningens sekretær på 

lje@velas.dk  

 Yderligere oplysninger ved 

foreningens bestyrelse eller ved 

foreningens sekretær, Lise 

Jensen – lje@velas.dk– 

30500636  

 

 

 

 

 

http://www.danskelandbrugsskoler.dk/
http://www.flmj.dk/
mailto:lje@velas.dk
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Virksomhedsbesøg hos Nutrimin 
 

Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 19.00 – 22.00  

Bodalen 11, 8643 Ans By 

Tilmelding TRYK HER  ring til tlf. 3050 0636 senest d. 24.11.2022 

 

Nutrimin 

stiller denne 

aften lokaler 

og personaler 

til rådighed, 

så der vil 

blive god 

mulighed for 

at stille 

spørgsmål, som vedr. mineraler til din bedrift.  

 

Du har mulighed for at komme og høre/se, 

hvordan de producerer mineralblandinger. 

En aften hvor du har mulighed for at: 

- få indsigt i hvordan man producerer mineralblandinger 

- se maskinrummet til processen 

- blive klogere på sammensætning af forskellige blandinger  

Alle er velkomne        

 

 

Kort om Nutrimin 

Nutrimin producerer 

mineralblandinger til 

landbruget 

Har rådgivere som kan 

hjælpe med at den 

optimale løsning – 

tilpasset kundens 

individuelle behov 

Går ikke på kompromis 

med faglighed eller 

kvalitet 

Godt købmandskab er en 

kerneværdi 

 

https://forms.office.com/r/xDXbt7BMpC
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Familielandbruget Midtjylland inviterer alle medlemmer til julefrokost,  

vi glæder os til at se jer.  

Arrangementet er næsten gratis. 

Man betaler selv for drikkevarer. 

Hvis man ikke er medlem, er prisen 250 kr. + drikkevarer 

Alle er velkomne.  

Tilmelding senest d. 02.12.2022

Ring på tlf. 30500636 eller send en mail til lje@velas.dk 

mailto:lje@velas.dk
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Foredrag m. Marianne Jørgensen 

 

Dato/tidspunkt: torsdag d. 19.01.2022 kl. 19.00 

Sted:  Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 

Arrangør:  Familielandbruget Midtjylland og  

LandboForeningen Midtjylland 

Program: 

Kl. 19.00- 20.00  Foredrag v. Marianne Jørgensen kendt som forfatter, 

debattør og klummeskribent i LandbrugsAvisen  

Kl. 20.00  Kaffe m.v. 

Kl. 20.30  Politiskdebat med aktuelle emner 

Kl. ca. 21.45 Tak for i aften 

Det er gratis for medlemmer af Familie- og Landboforeningerne at deltage. 

For ikke medlemmer opkræves 160 kr. + moms 

Tilmelding senest d. 12.01.2022 ring 30500636 eller send en mail til 

lje@velas.dk  
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Indbydelse til medlemsmøde med Kvæg på dagsorden 
 

Dato/tidspunkt: torsdag den 26. januar 2023 kl. 10.00 – 13.00 
Sted: Hos Velas, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg 
Arrangør: Regionsudvalget for Kvæg og Familie-og Landboforeningerne 
 
Program: 
Kl. 10.00 Kaffe med brød 
Velkomst ved formand for udvalget Peter Søgaard Mortensen 
Oplæg ved Christian Lund og Ida Storm 
Kl. 12.00 Frokost 
 
Det er gratis for medlemmer af Familie-og Landboforeningerne at deltage. For ikke 
medlemmer opkræves 150 kr. + moms 
Tilmelding senest den 5. december 2022 ring 30500636 eller send en mail 
lje@velas.dk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Lund               Ida M. L. D. Storm 
Formand                Sektordirektør 
Bestyrelsen i Landbrug & Fødevarer, Kvæg                Fødevarer & Landbrug og Kvæg 
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LANDBRUGSAVISEN 
 

Har du oplevet, at avisen er udeblevet?  

Det sker desværre af og til. Landbrugs Medierne, som udgiver avisen, oplyser 

at Bladkompagniet, som distribuerer 

avisen, har pligt til at køre ud til dig med 

det manglende eksemplar, hvis 

udeblivelsen anmeldes indenfor de første 

par dage. Anmeldes det senere, når næste 

avis er udkommet, er det derimod 

Landbrug og Fødevarer, der kommer til at 

betale en evt. eftersendelse med posten. 

Vi vil derfor gerne opfordre til at anmelde 

en udeblivelse hurtigst muligt, gerne om 

mandagen, hvis avisen ikke er kommet om 

lørdagen eller søndagen. Derved kan 

distributøren forhåbentlig indse det 

fordelagtige i at levere den første gang. 

Nuvel, vi kan som medlem læse avisen på 

internettet, men vi betaler for at få den på 

papir, så det skal vi have. 

 

Anmeldelse kan ske på en af følgende måder: 

 

1. Udfyld formularen på www.landbrugsmedierne.dk/service (klik på 

”reklamation”) 

2. Ring til Landbrugs Mediernes abonnementsservice på tlf. 33 39 47 90. 

3. Ring til vores sekretær Lise Jensen på lje@velas.dk eller tlf. 30 50 06 

36, som så vil anmelde det for dig. 

 

 

 

Familielandbruget arbejder for det gode liv på landet – 
også i fremtiden. 
I Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, familien og 

det gode liv på landet i fokus. Vi kæmper på landsplan – både centralt, når vi 

tager dialogen med NGO´er og politikere i både ind- og udland, men også ude i 

vores mange lokale afdelinger rundt om i landet, hvor vores dygtige 

medarbejdere rådgiver vores medlemmer om stort og småt i landbruget. 

Vi går aktivt ind for bl.a. det mangfoldige liv på landet, mere natur og 

biodiversitet samt at bevare så mange bæredygtige landbrug som muligt. 

http://www.landbrugsmedierne.dk/service
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Vi er talerøret i Landbrug & Fødevarer for landmænd, der prioriterer balancen 

mellem bedriften og familien. Derfor er det heller ikke størrelsen, der er 

afgørende for os og vores mere end 3.000 aktive medlemmer. Tværtimod 

kæmper vi for at udbrede budskabet om, at småt også kan være godt. 

Vi mener, at det stadig skal være muligt at være en mindre landbruger, og der 

skal være plads til alle, der interesserer sig for liv på landet. Uanset om du 

driver en økologisk eller konventionel bedrift, er nystartet eller gammel i gårde, 

har en gårdbutik eller er deltidslandmand, har lyst til at afprøve nye 

dyrkningsmetoder og idéer, eller om du bare gerne vil gøre det du altid har 

gjort, fordi det virker for dig. 
 

Familielandbrugets formål er at varetage den enkelte landmands 

erhvervspolitiske interesser. Familielandbruget er med til at værne om 

landbrugernes muligheder for, at drive landbrug ved at sikre de bedst mulige 

rammevilkår. 
 

Du kan blive medlem af familielandbruget ved at melde dig ind i en lokal 

familielandbrugs- eller en fællesforening. Vi glæder os til at tage godt imod dig 

og din familie. 
Er du medlem - det rigtige sted? 

Hver forening har sit fokus og sin indflydelse. Derfor giver det god mening, at 

være medlem flere steder. Derfor bliver du også medlem af Landbrug & 

Fødevarer. Hos Familielandbruget har vi indflydelse på det politiske netop 

gennem Landbrug & Fødevarer. 

Er du ikke så politisk engageret, så har det alligevel stor betydning for dig og din 

bedrift, hvordan de politiske kampe bliver kæmpet igennem Familielandbruget. 

Vi har f.eks. været med til at sikre opbakning til: 

• Bruttoarealmodellen, der gavner naturen. 

• Sælgerpantebreve, som gør det nemmere at handle 

landbrugsejendomme - både for sælger og køber. 

• Omfordelingsstøtte, som kan udligne nogle af de skævheder, der er i 

systemet og rammer de mindre landbrug hårdt. 

• …og vi kæmper videre med ovennævnte og mange flere mærkesager i 

foreningerne dagligt. 

Vi udfordrer også miljøteknologiordningerne, der oftest går til de største 

bedrifter. For at bevare livet på landet i fremtiden, så kom med og bliv medlem 

i din lokale Familielandbrug forening. 

• Se mere om Familielandbrugets vision og ambitioner 

• Se mere om Familielandbrugets aktuelle mærkesager 

 

https://foreninger.lrs.dk/familielandbruget/om-os/vision-og-ambition/
https://foreninger.lrs.dk/familielandbruget/om-os/aktuelle-maerkesager/
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”Hvad får jeg som medlem?” 

• Medlemskab af Landbrug & Fødevarer 

• Landbrugsavisen, leveret på bopælen 

• Favørpriser på specialmagasiner, som f.eks. Kvæg, Hest, Svin osv. 

• Mulighed for at tegne gruppelivsforsikring til fordelagtig præmie 

• Mulighed for pensionsordninger 

• Mulighed for sundhedsforsikring 

• Indkøbsklub med gode rabatter 

• Mulighed for at bruge dit medlemsnummer som bruger-id på 

www.landmand.dk og få nyheder, faglig opdatering, vejrudsigter m.m. 

• Mulighed for at deltage i møder, udflugter m.m. arrangeret af 

Familielandbruget 

• Mulighed for indflydelse på det erhvervspolitiske arbejde 

Har du en exit-strategi? 

Hvordan vil du leve, når du går på pension? Og hvad skal 
der være til dine efterladte? Få styr på din pension nu! 

 LandmandsPension er Landbrug & Fødevarers 
pensionstilbud til medlemmer af landboforeninger og 
familielandbrugsforeninger. 

Opsparing til alderdommen er en investering som er 
særlig vigtig, når du ikke kan forvente at trække 

pensionen ud af mursten og jord. 

LandmandsPension kan også være med til at sikre dig og din familie økonomisk, hvis du mister 
evnen til at arbejde, eller hvis du dør, før du når pensionsalderen. I ordningen er der nemlig 
indlagt en forsikring ved tab er erhvervsevne samt mulighed for tilvalg af flere forsikringer - f.eks. 
en livsforsikring. 

LandmandsPension er også til landmandens ægtefælle. Mange ægtefæller/samlevere i landbruget 
har deltidsjob eller er fuldtids medhjælpende på bedriften. Det betyder typisk at de ikke sparer op 
til pension. Med LandmandsPension kan man komme i gang med det, og få de vigtigste 
forsikringer med i pakken. 

LandmandsPension er udviklet i tæt samarbejde med uafhængige eksperter, den er 
økonomisk attraktiv og nem at overskue. Så du kan roligt tage fat i din pensionsrådgiver eller Tryg 
og få truffet de beslutninger, der kan sikre dig og din families økonomi på langt sigt. Ring til Tryg 
Landbrug på 7633 9800 

Spar penge. Har du allerede en pensionsopsparing så få tjekket prisen. Der kan være mange penge 
at spare; en prisforskel på 20.000-30.000 kr. om året er ikke usædvanligt.  

 

LandmandsPension udbydes i samarbejde med  (tidligere Nordea Liv&Pension) 

http://www.landmand.dk/
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Kontingent 2022 
Når du betaler dit foreningskontingent, går en del af kontingentet til vores lokalforening, 

mens en anden del går til Landbrug & Fødevarer.  

Kontingent til Landbrug og fødevarer  

Kontingent til L&K bereners udfra et fast grundkontinget og udfra omfanget af din 

produktion: 

Bedriftsmedlemmer 

• Grundkontingent                         1.100 kr. 

• Betaling pr. hektar                           15 kr. 

• Betaling pr. 100 kg N                       10 kr. 

• Loft                                              8.270 kr. 
 
For alle andre medlemmer er der faste satser: 
 
Andre medlemmer 

• Medejer/Driftsleder:                      1.400 kr. 

• Bortforpagter:           1.400 kr. 

• Samlever/Ægtefælle:                       800 kr. 

• Interesse:                                      1.275 kr. 

• Andre erhverv:                              1.400 kr. 

• Medarbejder m. Landbo Ungdom:   100 kr.  

• Medarbejder u. Landbo Ungdom:    400 kr.   

•  
I følgende skema kan du se, hvordan dit kontingent til både Landbrug & Fødevarer og din 

lokalforening bliver regnet ud: 

  L & F FLMJ Kontingent 

Bedriftsmedlemmer 

1.100 + 15 kr./ 

hektar og 12 

kr./100 kg N 1.300 Individuel 

Medejer/driftsleder 1.400 750 2.150 

Bortforpagter 1.400 750 2.150 

Interessemedlemmer med avis 1.275 750 2.025 

Interessemedlemmer uden avis               -    750 750 

Andre erhverv 1.400 750 2.150 

Medarbejder uden LandboUngdom            400               -    400 

Medarbejder med LandboUngdom            100               -    100 
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Asmildklostervej 11 

8800 Viborg 

www.flmj.dk 


