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Nyt fra formanden
 Nu er vi så kommet i gang med 2021 , hvor 1. kvartal blev 
styret af Covid 19 . De fleste møder er afholdt digitalt , det er 
ok , hvis det kan gøres på max 2 timer , ellers er det ikke 
optimalt. Mange ting åbner nu op og vi kan komme i gang 
med at lave foreningsaktiviteter igen.

I Familielandbruget arbejdes der utrætteligt med 
generationsskifte : Det kan være svært at starte op som ung 

selvstændig landmand, da opkøb af jord kræver meget kapital. Mange starter op 
med mindre jordopkøb, mens de har andet arbejde ved siden af. Det er vigtigt, at de 
unges opstart som landmænd understøttes af den fælles landbrugspolitik.

Jordudtagning : Mange landmænd vil rigtig gerne bidrage til klimamålsætningerne 
via ordningen for udtagelse af lavbundsjorde. Derfor vil det være ønskeligt at lave en 
enkel ordning, så vi kan komme hurtigere i mål med udtagning af lavbundsjorde. I 
øjeblikket er mindstearealet for at kunne udtage lavbundsjord 10 hektar.

Kapitalfondes opkøb af landbrugsjord: Dansk landbrugsjord købes i stigende grad af 
udenlandske investorer. Det er et problem, vi skal være opmærksomme på.

Ammoniakkravene : De er virkelig noget , der bremser udviklingen på mange 
husdyrbrug og hæmmer udlægning af ny natur.

Kvæg : Fuldspaltebokse til kalve og ungdyr, er under udfasning og forbydes helt  i 
2024 eller 2022 afhængigt af hvornår bedriften er etableret.

Bindestalde er ligesom fuldspalter under udfasning og forbydes helt pr. 30. juni 
2027. Hvis du har kreaturer i bindestald, skal de pr. 1 juli 2022 have adgang til 
græsarealer i mindst 150 dage i mindst 6 timer dagligt i perioden fra 15. april til 31. 
oktober.

Vi håber, at vi kan få lov til, at afholde nogle aktiviteter hen over sommeren. Vi 
glæder os rigtig meget til at være 
sammen med jer.

Rigtig god sommer til alle.

Med venlig hilsen 

Formand

Anette Klausen.
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Generalforsamling i
Familielandbruget MIDT-Jylland

Tirsdag, den 25. maj 2021, kl. 19.30
på Velas, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg

Bemærk! – tilmelding er nødvendig da der jo fortsat er nogle Corona krav, som vi 
skal efterleve.

Tilmelding senest d. 12.05 kl. 12.00 TRYK HER  eller ring tlf. 3050 0636 eller send e-
mail: lje@velas.dk   

Der serveres kaffe og kage

DAGSORDEN

1. Velkomst v. formand Anette Klausen
2. Et kort indlæg ved direktør Jan Winther, Velas I/S.
3. Valg af ordstyrer og stemmetællere
4. Beretning ved formanden
5. Årsrapport
6. Debat og afstemning om beretning og årsrapport
7. Beretning fra øvrige udvalg
8. Beretning fra skolefond
9. Valg af formand
10.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
• Lone Rosenkvist-Jensen 
• Kaj Skov Pedersen

På valg er følgende suppleanter:
• Jens Steensgaard Nielsen

11.Valg af revisorer
12.Valg af medlemmer til deltidsudvalget
13.Indkomne forslag (Indkomne forslag skal skriftligt være modtaget af 

formanden senest 8 dage før generalforsamling)
Bestyrelsen fremsætter forslag om generelle tilretning af vedtægterne.

14.Eventuelt

Med venlig hilsen

Anette Klausen 

Formand for Familielandbruget Midtjylland
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Forårs hilsen fra Østerbølle
Af Henrik Nielsen, Ålestrup.  Næstformand Familielandbruget MIDT-Jylland 

Jeg vil i dette indlæg med egne ord fortælle om min situation fra sidst jeg 
skrev til i dag, medio april. 

Her først i marts måned fik jeg første rate af min 
erstatning for de dyr, som jeg aflivede i november 2020.  
Det var 120 kr. pr. skind, som jeg havde aflivet til 
destruktion. Derudover fik jeg også den bebudede 
tempobonus udbetalt, som for mit vedkommende var 40 
kr. pr. skind. Det skulle gå stærkt med aflivningen, men 
med hensyn til udbetalingen af penge trak det lidt i 
langdrag fra statens side. Der blev undskyldt med at EU 
skulle godkende udbetalingen og at man skulle have 
tingene til at køre i systemet. Der er også blevet udbetalt 
den løn, som jeg og min medhjælper skulle have for at 

aflive dyrene. Så nu har jeg fået første del af mine penge. Når vi har haft den sidste 
auktion her til september, vil vi få det sidste af erstatningen på dyrene fra de 120 kr. 
til 250 kr. eller hvad de bliver enige om, at vi skal have i forhold til den opnåede pris 
på auktionerne. Det gælder ligeledes den erstatning, som gives for avlsdyrene. 
Derudover er der hele sagen om ekspropriationen af farmen, som nok vil trække i 
langdrag, da det er et stort arbejde, at få lavet den rigtige udmåling af erstatningen 
på hele farmen. Der arbejdes fra Kopenhagen Fur på, at der udbetales et forskud på 
40 % af et beregnet erstatningsbeløb, da det er lang tid at vente på sin erstatning, 
hvis det tager 2 til 3 år at få vurderet alle farmene. Det er også en mulighed at lade 
farmen ligge i dvale til næste år og så starte op igen, men jeg vil tro det bliver svært. 
Det afhænger af flere ting, bl.a. om fodercentraler og pelserier kan startes op igen. 
Der skal regnes på, om der kan blive økonomi i det igen. Det var lige et lille skriv 
omkring pengespørgsmålene i denne kaotiske tid efter aflivningerne. 

Hvordan har jeg det så med det hele? Det går 
da nogenlunde, men der er dage, hvor man 
bare savner sine dyr så meget, at man lige 
må knibe en tåre. De har jo været en del af 
ens hverdag i næsten 20 år, og jeg har holdt 
meget af at tumle med dem, både i med- og 
modgang. Jeg må sige, at her først i marts 
måned var det lidt underligt! Her plejer vi at 
have travlt med at parre vore mink. Fra den 
20. april og knap en måned frem plejer der jo 
at komme hvalpe. Det gør der heller ikke i år. Det kommer jeg godt nok til at savne, 
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for jeg har holdt meget af at kigge til hvalpene om de trives og har det godt - og høre 
den der piben fra dem, når de er født - og følge dem den resterende tid til, at man 
skulle til at pelse. 

Hvad får jeg så tiden til at gå med, når jeg ikke skal passe mink? Ja, der er noget 
oprydning og så skal jeg være færdig med at vaske hallerne ned, så de tager sig pænt 
ud til taksation. Der skal også laves nogle 
reparationer, hvis der er nogle småting – igen: så 
bedriften tager sig godt ud til taksation. Det er jo 
i princippet det samme, som salg af farmen. Det 
er bare staten, der er køberen. Vi foretager 
beskæring af bevoksningen omkring farmen og i 
haven. Det er mange år siden det er blevet gjort 
så grundigt, så træerne er blevet noget store og 
skygger meget for solen. Der var også marker, 
som skulle gøres klar til såning af korn. - Så har 
jeg nok holdt lidt mere fri end jeg plejer at gøre, 
når minkene var der og skulle passes.   Hvis jeg 
skal give en samlet konklusion på den sidste tid, 
her fra jeg var færdig med aflivningen af mine 

dyr til nu, så har det været en hård tid. 
Særlig den første måned efter aflivningen 
var hård, men her på det sidste er det 
blevet nemmere at sove om natten. Man er 
jo helt sikkert ved at overgive sig til den 
tanke, at det ikke bliver mink, man skal 
arbejde videre med. Den kommende tid 
kommer til at gå med at få det sidste ryddet 
op og ud og finde et arbejde, som man kan 
få til at passe med den situation, som man 
er i på nuværende tidspunkt. Det vil måske 
blive løst arbejde inden for landbrug eller 
håndværk. Måske hjælp hos en tømrer, da 
jeg godt kan lide at arbejde med træ. Så må 
man jo se om man har lyst til at starte 
noget nyt op inden for landbruget, hvis der 

bliver mulighed for det, når alle ting falder på plads med erstatningen for ens 
bedrift. Det bliver nok også bedre med ens humør når samfundet åbner mere op og 
man kan komme ud blandt venner og kan samles i større forsamlinger - og man har 
fået sine vaccinationer. Her til sidst vil jeg gerne sige at jeg da ser lidt mere positivt 
på fremtiden end jeg gjorde før jul sidste år. Så med dette lille håb for fremtiden vil 
jeg ønske alle en god sommer. Med venlig hilsen Henrik Nielsen.   
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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@lmo.dk eller tlf. 30 50 06 36, som så vil anmelde 

det for dig.

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
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  Temaaften om biodiversitet

Sådan kan du forbedre livsvilkårene for de vilde arter på din ejendom

27. maj 2021 kl. 19.00 – 21.30 

hos lodsejer Peder Størup: Skellerupvej 57, 8600 Silkeborg

Tilmelding til Lise Jensen lje@velas.dk eller tlf. 3050 0636 senest d. 20.05.2021 

Det er gratis formedlemmer ellers er det 50 kr./deltager.

Aftenen starter med en kort fortælling om de naturtiltag Peder Størup har gjort på 
sine og nogle af hans fars arealer (fader er 
tidligere konventionel svineproducent).

Et af hans budskab er, at hvis man mener det 
med natur, skal man være klar på, at det er 
permanente tiltag (med nuancer). 

Peder Størup vil fortælle, hvordan det 
begyndte og hvordan han er kommet videre i løbet af årene og ikke mindst hvordan 
hans naturarealer spiller sammen med ønsket om arters bevarelse og 
myndighedernes forskellige krav.

Vi skal på gåtur ud i denne perle af artsrigdom – se på vegetation, udvikling i 
vegetation over tid, se på insekter og kryb og høre om de fordele og effekter han ser 
ved helårsgræsning – og, ikke mindst, hører, hvad Peder Størup har på hjerte 
omkring sit projekt. Familielandbruget MIDT-Jylland er vært ved øl/vand og 
sandwich. Medbring selv kaffe, kage og evt. stol.
ALLE ER VELKOMNE �
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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 
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 Kontingent 2021
Når du betaler dit foreningskontingent, går en del af kontingentet til vores 
lokalforening, mens en anden del går til Landbrug & Fødevarer. 

Bedriftsmedlemmer

• Grundkontingent                        1.050 kr.
• Betaling pr. hektar                           14 kr.
• Betaling pr. 100 kg N                       11 kr.
• Loft                                                7.875 kr.

For alle andre medlemmer er der faste satser:

Andre medlemmer
• Medejer/Driftsleder:                  1.350 kr.
• Interesse:                                      1.175 kr.
• Andre erhverv:                              1.350 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
1.050 + 14 kr./ hektar 

og 10 kr./100 kg N 1.300 Individuel

Medejer/driftsleder 1.350 1.300 2650

Interessemedlemmer med avis 1.175 750 1925

Interessemedlemmer uden 
avis               -   750 500

Andre erhverv 1.350

Medarbejder uden 
LandboUngdom 400              -   400

Medarbejder med 
LandboUngdom 100              -   100
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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, gælder nu 

til 70 år.
• 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

Gruppeliv

Basal tryghed, hvis uheldet er ude. Landbrug & Fødevarers 
gruppelivsordning er en grunddækning ved død, ulykke og visse kritiske 
sygdomme.
Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning består af en Livsforsikring og en forsikring 
ved Kritisk Sygdom samt en heltids Ulykkesforsikring. Forsikringerne oprettes samlet 
og med faste dækningssummer. Du kan vælge mellem 2 forskellige grupper: Gruppe 
1 med ægtefælledækning dækker dig selv og din ægtefælle eller samlever. Gruppe 2 
individuel dækker kun dig selv og anbefales til dig, der ikke har en 
ægtefælle/samlever, eller hvor denne er over 70 år.

Du kan oprette Gruppeliv hos din lokale forening. Det er også dem, der opkræver 
forsikringspræmien. Forsikringen skal oprettes før du fylder 60 år, og udløber først 
når du fylder 70 år.
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Ændringer gældende fra 2020
Fra 1. januar 2020 blev Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning forbedret på flere 
punkter.

Først og fremmest udløber forsikringen først det år, hvor du fylder 70 år - i stedet 
for 67 år. 

Livsforsikringen får højere udbetalinger - især for de yngre:

• 20-29 år: 1 mio. kr.
• 30-39 år: 800.000 kr.
• 40-49 år: 600.000 kr.
• 50-59 år: 300.000 kr.
• 60-70 år: 200.000 kr.

Den udbetalte sum ved konstatering af visse kritiske sygdomme forhøjes fra 50.000 
til 100.000 kr.

Prisen steg i efteråret 2020: Gruppe 1, der er inkl. ægtefælledækning koster 5172 kr. 
om året. Gruppe 2, der kun gælder en person, koster 2586 kr. om året.

Dobbeltdækning
Hvis både landmand og ægtefælle/samlever er aktive medlemmer, er det muligt at 
lave en såkaldt dobbeltdækning, hvor begge opretter Gruppe 1 med 
ægtefælledækning. Med dobbeltdækning er der dobbelt udbetaling ved 
skadestilfælde.
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Familielandbrugets Seniorklub Skive
Formand Bent Søgård                  20238252   bentkarin@live.dk

Næstformand Lis Nielsen                  28812407   lisnielsen90@yahoo.dkyyy

Sekretær og kasserer Kristian Vestergaard              23264421   krve@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem Margrethe Pedersen                51961023   normargrethe@gmail.comggg ggg

Bestyrelsesmedlem Ellen Marie Sørensen               40222609   egogel72@hotmail.comggg ggg

VI ER HER STADIGVÆK

Nu lysner det endelig med hensyn til at vi kan mødes igen. De fleste af os er i gang 
med vaccination eller er færdigvaccineret. Vi planlægger at starte op med bowling 
så snart det er muligt og vi inviterer til ture i første omgang indenlands. 

Vi håber på stor opbakning til kontingentindbetaling som er uændret 100 kr. pr 
medlem. Det kan ske ved overførsel til konto 8500-0004804643 eller Mobil-Pay 
12537. Betalingsfrist 14. maj. Der har ikke været så meget aktivitet det seneste år, 
så der vil blive givet rabatter på turene og til den forventede julefrokost i november. 
Vi får tilskud pr. medlem så vi opkræver fuldt medlemskontingent.

Generalforsamlingen er grundet Corona udsat til marts næste år og bestyrelse og 
revision fortsætter uændret. Regnskab 2020 vedlægges.

Vi sender nyhedsbreve ud i takt med at det bliver muligt at gennemføre 
arrangementerne. - 

Foreløbigt program:

Bowling starter igen så snart det er muligt tidspunkt forventet onsdage kl. 10.00. 
Pause juli måned. Onsdag11. august er der efterfølgende buffet kl. 11.30

2-dages tur Haderslev og Årø 16. – 17. juni se vedlagte

1-dags tur Mols Bjerge 30, august se vedlagte

27. okt. kl. 14.00. Kør-selv-tur Thorsens Chipskartofler A/S – V. Sneptrupvej 3 7451 
Sunds

4. - 7. nov. Sæsonafslutningsrejse Hanstholm Rejser pris 3.298 

 Julefrokost Aktivitetscentret dato følger

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen
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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 fuldtidsmedhjælpende 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) 
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 Afsender:
Familielandbruget MIDT-Jylland
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

www.flmj.dk


