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Året rinder ud 
 

I 
 Familielandbruget Midt-
Jylland  har vi som vanen tro 
haft vores stand på Farmshow i 

Skive, en ikke tilfredsstillende place-
ring af teltet betød færre besøgende, 
men det arbejdes der på fra planlæg-
gernes side, det kan kun blive bedre.  

  Udflugten i år gik til Alrø, en rigtig 
god dag trods regnvejr fra morge-
nen, vi havde en rigtig god tur, en 
stor tak til Morten Laursen for hans 
måde at guide os på, den blev meget 
indholdsrig. 

  Den 24. oktober holdt vi medlemsmøde på Bentas Cafeteria, hvor vi 
havde besøg af Henrik Bertelsen, han fortalte om de 5 kampagneom-
råder ...  naturpleje - generationsskifte - landbrugsloven - bindestalde - 
omfordelingsstøtten, der var mange gode spørgsmål til Henrik.  

  Tak til alle for jeres opbakning.  

  Noget som rører sig meget i øjeblikket, er kampen om ammoniak-
krav. 

  Fra nu og frem til midten af næste år vil politikerne forhandle om et 
nyt beslutningsgrundlag for ammoniakkravene. Landbrug & Fødevarer 
vil være en af de vigtige spillere i kampen om fremtidens ammoniakre-
gulering, der nu er gået i gang. 

   Vi vil følge arbejdet i ministeriet såvel som i Folketinget så tæt som 
muligt, og holde møder med ministeriets folk og politikere for at få 
gjort op med den tåbelige regulering,  siger områdedirektør i Landbrug 
&Fødevarer, Niels Peter Nørring. 

Nyt fra Formanden 
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  Ammoniakkrav koster landbrug livet.  300 landbrug rammes af ammo-
niakkrav. En stor del af dem risikerer at skulle lukke. Nye krav kan dukke 
op uden varsel. 

 Ved enhver ændring eller udvidelse af husdyrbedrifter, kan kommunen 
stille ammoniakkrav til landmanden af hensyn til nærliggende natur. 

  Det er tre forskellige kategorier af ammoniakfølsom natur, som kan 
medføre ammoniakkrav. 

  En del af kategori 1 natur er beskyttet via EU-regler, men kategori 2 og 
3 er ikke oprettet efter krav fra EU. 

  Ammoniakkravene varierer mellem de forskellige kategorier af natur - 
de skrappeste krav er til kategori 1 og de mindst skrappe til kategori 3. 

  Ny model for kontingent til L&F skal på landsturne. 

  Frem til februar 2018 har medlemmer og foreninger i Landbrug & Fø-
devarer mulighed for at diskutere og påvirke principperne i et forslag til 
ny model for kontingent til Landbrug & Fødevarer. 

   Herfra skal der lyde en stor tak til alle for et godt samarbejde i årets 
løb og en rigtig  

GOD JUL & GODT NYTÅR 

                                                            til alle 

 

   Formand 

   Anette Klausen 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVl7mJ98rXAhUkJsAKHeDHC54QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.colourbox.dk%2Fbillede%2Fto-soelv-bump-paa-den-groenne-gran-kvist-isoleret-paa-hvid-baggrund-billede-3030545
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Kontingent for 2018 

I 
 2018 gennemfører vor fælles organisation, Landbrug & Fødeva-

rer, en kontingentforhøjelse på 1,8%, væsentligst begrundet i færre 

medlemmer.  

  Primærbestyrelsen har således besluttet, at anvende samme model for 

kontingentet i 2018 som i tidligere år. Det forslag til en ny kontingent-

model der nu er sendt i høring i de lokale foreninger, vil først blive im-

plementeret med virkning i 2019, såfremt den godkendes efter hørings-

processens afslutning. 

  Familielandbruget MIDT-Jyllands økonomi viser en sådan stabilitet, at 

bestyrelsen finder det forsvarligt, at fastholde denne del af kontingentet 

uændret. 

  Kontingentet, inkl. Familielandbruget MIDT-Jylland og Landbrug & Fø-

devarer, fremgår af tabellen nedenfor. 

Beløbene er angivet uden moms. 

 
 
 

Niveau 1 2.375,00 kr. 

Niveau 2 3.545,00 kr. 

Niveau 3 4.715,00 kr. 

Niveau 4 5.885,00 kr. 

    

Interessemedlemmer med avis 1.326,00 kr. 

Interessemedlemmer uden avis    500,00 kr. 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih_PL746fXAhXK1qQKHaD9DfgQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.valbyboldklub.dk%2Fkontingent%2F&psig=AOvVaw1TExzpmmT0aG0Mtqwx7CLJ&ust=1509983158232519
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Og hvad får man så for det kontingent? 

J 
o, udover alle de gode ting, der kan siges om det store arbejde 

der gøres fra Axelborg, for at fremme landbrugets sag, både i 

offentligheden, vedrørende lovgivning, både herhjemme og i 

EU, LandbrugsAvisen, og meget andet, så er der medlemstilbud med 

rabatter af forskellig art.  

Der er kommet nyt til: 

  Der er indgået aftale med Nomus A/S om rottebekæmpelse. 

  Kort fortalt 
handler det om 
at L&F vil hjælpe 
medlemmerne 
med at finde ho-
ved og hale i 
hvordan rottebe-
kæmpelse skal 
foregå i henhold 
til nye regler.  
  Nomus har som 
en af de få be-
sluttet at holde 
fast i frit tilkald – dvs. de kræver ikke ekstra for at skulle køre ud til aktiv 
bekæmpelse, selvom det kræver lidt mere kørsel end tidligere. 

  Det har desuden den effekt, at de har et incitament til at optimere be-
kæmpelsen. Det er win win for både landmand og bekæmper. 

   

Man bestiller ved at ringe til Nomus eller udfylde formularen på Nomus 

hjemmeside https://nomus-as.dk/samarbejde  

 

 

https://nomus-as.dk/samarbejde


 6 

 

Der er også nyt om Q8/F24 - rabataftalen 
 

A 
ftalen med Q8/F24 
er blevet genfor-
handlet og vi har 
fået bedre priser. 

 

Til hjemmetanken: 

  Rabatten på farvet diesel og fyringsolie er steget fra 1.160 til 1.470 kr. 
pr. 1.000 liter. 

  Rabatten på B7 transportdiesel er steget fra 1.060 til 1.070 kr. pr. 1.000 
liter 

  Og rabatten på entreprenørdiesel er steget fra 1.160 til 1.470 kr. pr. 
1.000 liter 

  Ved standeren får vi 10 øre mere i rabat pr liter diesel og 32 øre mere 
pr liter benzin. Rabatten, på 
listeprisen, er nu: 

Diesel 135 øre 

Benzin 130 øre 

Bilvask stadig minus 30% 

 

 

 

  Alle medlemsfordelene kan ses  
på hjemmesiden:  
http://www.lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele 
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Deltid 

F 
redag, den 15. september 2017, var der det halvårlige Deltids-
landsmøde, det er for både Familielandbrugs– og Landbofor-
eningsrepræsentanter.  

Denne gang afholdt hos SAGRO i Billund. 

  Blandt de emner der blev drøftet, var de nye ejendomsvurderinger og  
status på nye dagpengeregler for selvstændige. 

Ny ejendomsvurderingslov vedtaget den 2. juni 2017: 

• Loven er et resultat af flere års arbejde i skatteministeriet, som 
følge af massiv kritik af det tidligere system. 

• L&F har været i dialog med Skatteministeriet om det nye system 
siden 2015. 

• De nye vurderinger af landbrugsejendomme gennemføres pr. 1. 
september 2019 og sendes ud til ejerne derefter. 

• Produktionsjord vurderes stadig efter den såkaldte 
”bondegårdsregel” ved beregning af grundskyld (vurderingerne 
indekseres fremover). 

• Stuehuse vurderes stadig efter konkrete forhold (eks. beliggen-
hed tæt på landbrugsbedrift og manglende fri omsættelighed). 

• Ved generationsskifte i familien kan ejendomme overdrages til +/
- 20% af ejendomsvurderingen - L&F er inviteret til dialog med 
ministeriet om nyt værdiansættelsescirkulære. 

• Formodningsregel om privat bolig ved mindre end 5,5 ha fjernes. 

• Mink-, kyllinge– og ægproduktioner, samt dambrug, betragtes 
fremover som ”landbrug”, selvom der er tale om beskedent areal. 

• Fremover baseres vurderingen på ”ejendommens samlede karak-
ter og ejendommens anvendelse”. 

• Vurderingen vil være en afvejning af, om beboelsesmomentet 
eller landbrugsmomentet vejer tungest. 



 8 

• Hvis en ejendom omkategoriseres, vil ejeren kunne vælge at bli-
ve under eksisterende kategori indtil et salg. 

• For at blive kategoriseret som landbrug, skal der grundlæggende 
foregå  en ”egentlig landbrugsdrift” på ejendommen. Eks. jord i 
omdrift og/eller erhvervsmæssig husdyrproduktion (inkluderer 
også gartnerier, planteskoler og frugtplantager). 

• Skatteministeren har gjort det klart, at der ”ikke […] har været et 
generelt ønske om at øge beskatningen af hobby– og deltidsland-
brug. Derfor vil praksis også blive fulgt tæt”. 

• L&F vil blive inddraget i en dialog for at sikre ”at reglerne om ka-
tegorisering af hobby– og deltidslandbrug bliver så klare som mu-
ligt”. L&F har dannet en følgegruppe til dette formål. 

• Dog fastslår ministeren, at: ”Der vil være en del ejendomme, der 
skifter kategori”. 

Status på nye dagpengeregler for selvstændige: 

• Oktober 2017 afgav L&F høringssvar. 

• 1. juli 2018 træder de nye regler i kraft. 

• Optjeningsregler: En person, som både har en selvstændig virk-
somhed og lønmodtagerarbejde, kan anvende begge typer be-
skæftigelse til optjening af dagpengeret. Der er ikke muligt i dag. 

• Beregning af dagpengesatsen: Dagpengesatsen beregnes  pba. 
Indkomst fra både selvstændig virksomhed og lønarbejde. 

• Positiv særregel for deltidslandbruget: Deltidslandbrug omfattes 
ikke af tidsbegrænsningen for dagpenge med selvstændig bibe-
skæftigelse på 30 uger, men kan fortsat få dagpenge i 70 uger. 

• Enklere ophørsregler: Deltidslandmænd kan eks. ophøre ved at 
afmelde virksomheden på virk.dk, eller ved tro og love erklæring. 

 

Næste deltidslandsmøde er på Axelborg i februar. 

Flemming Dollerup 
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Møde i repræsentantskabet for Deltid 

V 
ed Familielandbrugssektionens årsmøde i Vingsted, den 9. 

oktober 2017, var der, før selve årsmødet, møde repræsen-

tantskaberne for de forskellige udvalg, jeg deltog i  Deltid. 

Her gengives uddrag af referatet fra mødet: 

  Ved valg til formand og næstformand, var der genvalg til Christian 

Henriksen og Preben Kristensen. 

  Formanden, Christian Henriksen, kom i sin beretning ind på forslaget 

til ny kontingentmodel for Landbrug & Fødevarer, han glædede sig 

over, at det ser ud til at lykkes med at få et kontingent, der passer til 

de små landmænd. 

  Han nævnte at omfordelingsstøtten er blevet sparket til hjørne, men 

at det er et håb, at formandskabet i Familielandbruget lykkes med at 

komme igennem med bagatelgrænserne. 

  Han uddelte ros til Klaus Høeg (deltidsrepræsentant i Primærbesty-

relsen i L&F) for hans store arbejde for deltidsområdet, der var også 

Formanden aflægger beretning 
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ros til alle, der er en del af Åbent Landbrug. 

  Formanden nævnte, at da han er i gang med at bortforpagte sin jord, 

bliver dette nok hans sidste år som formand for repræsentantskabet. 

  Herefter blev beretningen drøftet i repræsentantskabet; Lone Ander-

sen, der var tilstede under det meste af mødet, fortalte at omfordelings-

støtten blev skudt ned sidste år, grundet de dårlige økonomiske tider, 

men tiderne ser bedre ud nu, og håbet er, at vi får flere politiske partier 

med. Der vil være et maks. på, hvor meget støtte landmændene kan få. 

Her vil der være mulighed for at lave en alliance med de store jordbrug. 

  Hun fortalte også at der kontinuerligt arbejdes med bagatelgrænserne. 

Christian Henriksen mente ikke at det kan være rimeligt, at landmænd 

med 30 ha skal have tre afgrøder. Det blev nævnt at det skal drøftes, 

hvad der er vigtigst for de mindste landmænd i forhold til bagatelgræn-

ser - er det afgrøder, dyr, sprøjter, eller noget helr fjerde? 

  Det blev nævnt, at der er ønske om, at man ikke modtager Landbrugs-

Avisen i papir, men ønsker den elektronisk. Det er spild, at man får den 

og bare smider den ud. Det burde være muligt at kunne melde papiravi-

sen fra og nøjes med den elektroniske udgave. 

  Bredbåndspuljen blev også bragt op, som en stor udfordring. Puljen er 

skævt fordelt og det går alt for langsomt med at få ordentlig dækning i 

landområderne. 

  Det blev nævnt, at der til deltidslandsmøderne dukker færre og færre 

op for hver gang. Det er ikke det samme som dengang der holdtes års-

møder og møder i sektionsbestyrelsen for deltidslandmændene.  

Ønsket er også at der holdes møder om lørdagen. 

  Det blev drøftet hvordan man engagerer deltidsmedlemmer og profile-

rer foreningerne overfor potentielle nye medlemmer. Det blev fremhæ-

vet at Familielandbrugssektionen har en meget stor rolle at spille for del-

tidssegmentet! 
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  Det blev nævnt, at det er svært at få plads til deltidsstof i Landbrugs-

Avisen, hvilket er ærgerligt, da oplevelsen er, at medlemmerne gerne 

vil læse om deltid. 

  Sluttelig blev det drøftet, hvordan repræsentantskabet ser fremtiden 

for Familielandbruget i eks. 2025 eller 2030. 

Flemming Dollerup 

Lone Andersen aflægger beretning ved Familielandbrugssektionens årsmøde 
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Forslag til ny kontingentmodel 

D 
er er nedsat et udvalg, som er kommet med forslag til en ny 

model for kontingentet til Landbrug & Fødevarer. 

Det er nødvendiggjort af, at der bliver færre, men større 

landbrug. 

  Når to ejendomme bliver slået sammen, forsvinder der også normalt 

et aktivt medlem, som betaler kontingent. Der bliver også flere og flere 

bortforpagtere. 

Her er, kort fortalt, hvad forslaget drejer sig om: 

• Kontingent for aktive landmænd, baseret på et grundkontingent 

og et variabelt, baseret på medlemmets antal hektar og dyreenhe-

der. 

• Nye medlemskategorier for: 

• Unge 

• Ansatte 

• Bortforpagtere 

• Andre erhverv 

  Der er foreslået et 

grundbeløb på 750 

kr., som også indbe-

fatter LandbrugsAvi-

sen og medlemsfor-

dele, derudover føl-

gende, for aktive: 

Foreslået sats pr. ha.: 
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Foreslået sats for 

dyreenheder, be-

regnet ud fra gød-

ningsregnskabet: 

 

 

 For den nye kategori for landmænd, der har bortforpagtet al deres 

jord, er foreslået følgende: 

Høringssvar fra foreningerne indsendes senest 2. februar 2018. 

  Den 6. marts 2018 drøfter Primærbestyrelsen høringssvar/

tilbagemeldinger fra foreningerne og godkender den nye kontingent-

model. 

Den 1. januar 2019, træder den nye kontingentmodel i kraft. 
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Familielandbruget MIDT-Jylland  

deltog også i år på MidtWest Farmshow i Skive, lørdag den 17. juni.  

  Placeringen af vores telt var ikke optimal, det betød lidt færre besø-

gende, men der arbejdes på at få en bedre plads næste år.  

  Vinderen af konkurrencen om et gavekort på 500 kr., blev:  

Birtha Tinggaard, Kjeldbjergvej 40, 7800 Skive  

Vores telt på MidtWest Farmshow 2017 



 15 

 
 

Viborg Amts Indkøbsforening 

Yder lån til  

Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. 

Til køb af traktor og maskiner. 

Max. lån per medlem 1.000.000  

 

Rente på nye kontrakter fra 1. januar 2017 er 3,5% 

 

Se betingelserne på vores Hjemmeside  

Eller ring til                    

Kasserer Karen Carstens 87 28 25 74                                                                          
Driftsleder Poul Pedersen  40 45 64 85                                                             

www.danskeindkobsforeninger.dk 
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Oplandskonsulenter giver gratis rådgivning 

 

V 
ed vedtagelsen af Landbrugspakken sidste år, fik vi lov til at 

give mere gødning, men samtidig skal der gøres en række 

kollektive indsatser for at reducere udledning af nærings-

stoffer til vandmiljøet.  

  En stor del af disse vurderes at kunne etableres hvor dyrkningsværdien 

alligevel er lille og vil kunne øge områdets rekreative værdi for den en-

kelte landmand.  

  I vores område er det disse konsulenter, man skal kontakte: 

Viborg Kommune:  Jan Bjørnkær Jensen v. LMO tlf. 40 41 41 20. 

Skive Kommune:    Anders Lehnhardt v. Landbo-Limfjord tlf. 96 15 30 08 

 

Se i øvrigt www.oplandskonsulenterne.dk  

 

http://www.oplandskonsulenterne.dk
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Ældrecheck satser 2018 – et tillæg  
til din folkepension 

Æ 
ldrecheck er et engangsbeløb, du kan få, hvis du har en lille 
eller ingen indtægt udover din folkepension. Din likvide for-
mue må i 2018 højest være 86.000 kr. Hvis I er et par, er 

formuegrænsen stadig 86.000 kr. og altså ikke dobbelt op.   
  Du kan få ældrecheck, hvis du er folkepensionist og er berettiget til fol-
kepension pr. 1. januar. Det vil sige, at du skal være fyldt 65 år inden den 
31. december året før. 
  Du vil få ældrechecken udbetalt automatisk, hvis du opfylder betingel-
serne. 
 
Satser for ældrechecken 2018 
 
  I 2018 kan du få op til 17.200 
kr. før skat pr. år i ældrecheck. 
Beløbet er skattepligtigt. 
  Du får udbetalt det fulde be-
løb, hvis din personlige tillægs-
procent er 100.  
  Beløbet, du får udbetalt i æl-
drecheck bliver mindre, desto 
større din indtægt udover fol-
kepensionen er. 
 
Ældrecheck, hvis du er gift el-
ler samlevende 
 
  Som gift eller samlevende, får 
I begge en ældrecheck, hvis I 
opfylder betingelserne. 
Beløbet, I får udbetalt i ældrecheck bliver mindre, desto større jeres ind-
tægt udover folkepensionen er.  
Her indgår beregningen af jeres personlige tillægsprocent. Man kan sige, 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzqZ_q_eXXAhVIIMAKHRYWAJoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.seniorhaandbogen.dk%2Fdin-pension-og-efterloen%2F%25C3%25A6ldrechecken-kan-du-faa-den%2F&psig=AOvVaw2fG4f18uq


 20 

det er en slags måleenhed for de indtægter, I har udover folkepensio-
nen. Det kan for eksempel være indtægter fra ATP, renteindtægter el-
ler ratepension. 
 
Du får ældrechecken udbetalt automatisk 
 
  Du skal ikke selv søge om ældrechecken. Du får den udbetalt en gang 
om året sammen med din folkepension. Det sker fra Udbetaling Dan-
mark den sidste hverdag i januar måned.  
  Du kan kontakte Udbetaling Danmark, hvis du mod forventning ikke 
har modtaget din ældrecheck sidst i januar. 
  Hvis du fik ældrecheck i 2017, får du ældrechecken udbetalt automa-
tisk, når du får udbetalt din pension sidst i januar 2018, hvis du stadig 
er berettiget. 
 
Sådan bliver din ældrecheck udregnet 
 
  De oplysninger, du har givet SKAT om dine indtægter indgår, når Ud-
betaling Danmark beregner din ældrecheck.  
  Du har selv pligt til at oplyse Udbetaling Danmark, hvis der sker æn-
dringer i din formue.  
  Hvis din formue ændrer sig i forhold til den seneste årsopgørelse, kan 
det være, at du bliver berettiget til at modtage ældrecheck.  
  Hvis du har en ægtefælle eller samlever pr. 01.01.2018, indgår dennes 
indtægter og formue også i beregningen. 
  Du kan få din ældrecheck efterbetalt, hvis din formue pr. 1. januar 
ikke overstiger formuegrænsen.  
Udbetaling Danmark skal have de nye oplysninger. 
  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMo7uX_-XXAhUlLsAKHVF_AQ8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.fyens.dk%2Fmodules%2Fmobile%2Farticle%3Farticleid%3D31916&psig=AOvVaw2fG4f18uqs0oQ-k2FnQuuG&ust=151212041887
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Indkøbsforeningen for 
Salling og Fjends herreder 

 

Låner ud til køb af traktorer og maskiner.  
Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 3,5% p.a. 

 

Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om  
hvordan du investerer uden at belaste din driftskredit. 

 

Driftsleder Kristian Vestergaard mob. 21468677  
mail: krv@lmo.dk 

250 g mel 

250 g sukker 

1/2 teske bagepulver 

2 æg + 1 blomme 

150 g mandler, blandes hele i dejen 

æggeblomme til pensling 

Dejen samles, rulles til tommelfingertykke pølser,  

og pensles med æggeblomme. 

Bages ved 180 grader i 20 minutter. 

Skæres, kort tid efter udtagning, i passende stykker. 

ITALIENSKE MANDELKAGER 

mailto:krv@lmo.dk
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Familielandbruget MIDT-Jyllands 

Sommerudflugt den 29. juni 2017 

 

Turen gik mod Alrø. 
 

V 
ejret viste sig absolut ikke fra sin bedste side, fra mor-
genen af. Vi startede med at køre til Braband Sø, hvor 
Morten Laursen mødte os.  

 
  Mens det stod 
ned i stænger, 
fortalte Morten, 
under paraply, om 
sine naturpleje-
stude ved søen. 
 
  Derefter kørte 
vi til Mortens 
hjem, Assedrup-
gård, hvor for-
middagskaffen 
indtoges i stal-
den. 
 
  Morten var derefter guide på resten af turen, og det gjorde 

han fanta-
stisk godt, 
han har et 
enormt lokal-
kendskab til 
det østjyske 
landskab, som 
vi kørte igen-
nem, ad små 
veje, til Alrø i 
Horsens 
fjord.  
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  Når man, på Alrø, ikke kan komme længere, finder man Cafe 
Alrø, hvor de serverer Danmarks største tartelet, og den er 
stor, man kan ikke spise mere!  
Spændende sted i øvrigt!  
  Vil man besøge Cafeen, skal der bestilles plads i meget god 
tid! 
 
  På grund af vejret sprang vi over besøget på Ejer Bavnehøj, 

kørte i stedet 
til Klostermøl-
le Naturcen-
ter, ved Gu-
denåens ud løb 
i Mossø, hvor 
vi kunne indta-
ge eftermid-
dagskaffen i 
tørvejr. 
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Derefter besøg på Gl. Rye Mølle, med mølle-, savværk- og 
træskomuseum. Der er også en udstilling om den tyske flyve-
plads i Gl. Rye under krigen. 
 
   
  Aftensmaden blev 
som planlagt indtaget 
på Pejsegården i 
Brædstrup. 
 
 
  Vi var hjemme i Vi-
borg ved 20.30 tiden, 
efter en rigtig god 
dag, trods vejret. 
 
Flemming Dollerup  
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Omlægningstid for økologisk oksekød 

D 
er har været en del spørgsmål vedr. hvornår et dyr kan sæl-
ges som økologisk efter at besætningen er omlagt. 

 Kreaturer kan slagtes som økologiske, hvis de er født efter 
besætningen er påbegyndt omlægning, eller hvis de har levet mindst 
12 måneder og mindst ¾ af deres liv som økologisk. 

  Der er en undtagelse ved ”24 måneders samtidig omlægning”.  
Hvis bedriften vælger denne model for omlægning, skal alle økologireg-
ler for dyr og jord på bedriften opfyldes i hele perioden.  
Efter de 24 måneder kan alle dyr slagtes som økologiske uanset alder 
på omlægningstidspunktet.  
   
  Fordi alle økologiregler skal opfyldes i hele perioden, er "samtidig om-
lægning" mest relevant i kødkvægbesætninger med høj selvforsynings-
grad. Det er typisk ikke relevant for omlægning af malkekvægsbesæt-
ninger, fordi der indkøbes foder. 

Kilde: Landskonsulent, Birgit Ingvorsen, Økologi Innovation. 

 

 

 

 

Økologi 
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Familielandbrugets Seniorklubs 10 års jubilæum 

D 
en 24. november 2017 blev vores 10 års jubilæum fejret med 

et brag af en fest i Aktivitetshuset i Skive. Der mødte 77 op til 

en top underholdende aften, i selskab med Jens Jacobsen som 

både underholdte, og spillede til dans.  

  Formanden Kristian Vestergaard 

holdt festtale, hvor han kom ind 

på de forandringer der var sket i 

Familielandbruget i vores område 

siden den spæde opstart for Hus-

mandsforeningen Fremad i 1901, 

det hele var da som et eventyr, 

sammenlignet med situationen i 

dag. Dengang var der over tusin-

de medlemmer, og mange radika-

le i området. I dag er det så næ-

sten blevet en gyser, hvor med-

lemstallet er stærkt faldende og 

de radikale vælgere snart en ud-

død race i området.  

  Men seniorklubben er stadig i 

fuld gang, og med hastigt stigen-

de medlemstal og interesse for 

alle de tilbud af arrangementer 

som tilbydes, og ikke mindst op-

bakning, ja så er det ikke til at få hænderne ned. 

  Den 28. november 2007 afholdtes det første generalforsamling i Senior-

klubben, der mødte 36 personer op og der blev valgt en bestyrelse, og så 

skulle der findes på aktiviteter som kunne have fælles interesse. Det før-
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ste den nye bestyrelse gjor-

de var, at beslutte den nye 

forening ikke skulle være po-

litisk, men derimod en for-

ening hvor sammenhold, og 

lysten til at være sammen 

med andre skulle være det 

afgørende, så de søgte de to 

bagved stående foreninger 

Fremad og Fjends om et øko-

nomisk tilskud, så der var 

noget at arbejde med, an-

søgningen blev taget godt 

imod og vi fik 25.000 fra hver 

af de to foreninger, så det 

sammen med opkrævning af 

kontingent på 75,00 kr. ja så 

kom vi godt i gang.  

  Det første arrangement gik til Søby Brunkulslejer med spisning på Ca-

feteriet, og der mødte alle op, der blev grinet og talt i munden på hin-

anden, så vi kunne næsten ikke få armene ned.  

  Vores første lokale arrangement gik til bryggeriet Hancock i Skive, se 

det var en oplevelse der aldrig er gået i glemmebogen, mændene som 

jo er så høflige kørte pænt ud, men ak da de ankom til kontoret i Åga-

de, efter nogle timer med rigelig ølsmagning, ja så var det konerne der 

måtte køre. Humøret og støjen var så højt, at man troede det var en 

ungdomsklub, der var på besøg. 

  Siden hen har vi så ved hjælp af div. legat ansøgninger og kontingent, 

haft muligheder for at kunne tilbyde en masse bl.a. en dags ture, fore-
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Program 2018 
Familielandbrugets Seniorklub i Skive 

 

T 
irsdag den 9. januar kl. 10.00: Bowling starter efter juleferi-

en. Ellers hver tirsdag, dog juli måned fri. 

Tirsdag den 16. januar kl. 10.00: Bowling og buffet, pris 

120.00. Tilmelding senest den 9. januar.  

 

  Onsdag den 21. februar kl. 14.00: Foredrag med Ole Tang, med som 

bl.a. fortæller om tur til i Sydamerika. Aktivitetscentret Odgaardsvej 

15A. 

Tilmelding senest den 13. februar. 

 

  Mandag den 26. februar kl. 05.00: 5 dages Senior velvære 2018 Po-

len med Sørens Rejser, 48 deltagere.  

drag, Danmarks– og udenlands ture. 

  Vi har været både i Skotland og Sydengland, hvor mange fik smag på 

deres gode øl, spørg bare Bent og Kristian. Og i år prøvede vi så kræfter 

med en wellness tur til Polen. Mange kom hjem med følelsen af at være 

blevet 20 år yngre. Og også her blev der hurtigt spottet en irsk bar hvor 

Bent som ankermand hurtigt fik hele banden ført hen. 

  Whisky smagning i Stauning var heller ikke at kimse af, her stod John, 

Vagn, Kristian og selvfølgelig også lige Bent ikke tilbage. 

  I 2018 er der selvfølgelig også en masse tilbud, både foredrag og rej-

ser, og som altid så er vores motto at alle er velkommen. 

Karen Dalsgaard 
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  Torsdag den 15. marts kl. 18.00: Generalforsamling med spisning, i 

Aktivitetscentret, tilmelding senest 7. marts. 

 

  Søndag 15. april: 5 dages tur til Holland med Hanstholm Rejser, pris 

4298,00 pr. person. Se hanstholm-rejser.dk for program.  

Tilmelding senest 1. januar 2018. 

 

  Torsdag 7. juni kl. 8.00: Heldagstur til Lille Vildmose, rundtur med 

guide, frokost.  Museum Rebild med guide og eftermiddagskaffe, be-

søg på Rebildcentret Tindbæk,  og afsluttende med middag på Store 

Binderup Kro. Tilmelding senest 29. maj 2018. Pris 620,00 kr. 

 

  Tirsdag 28. august:  6 dages tur til Bornholm med Hanstholm Rejser. 

Pris 4898,00 pr. person. Se hansholm-rejser.dk for program.  

Tilmelding senest 1. juni. 

  Onsdag den 5. september:  Cirkusrevyen 2018   Aalborg Kongres & 

Kultur Center, inkl. 2-retters menu, 1 genstand i Papegøjehaven og 

gode pladser til Revyen, tilmelding hurtigst muligt der er rift om plad-

serne. Pris 1098,00 pr. person. 

  Tirsdag den 25. september kl. 10.00:  Bowling og buffet, pris 120,00. 

Tilmelding senest 18. sep. 

  Torsdag 29. nov. i Aktivitetscentret, kl. 18.00: Julefrokost med un-

derholdning. 

  I vil modtage fyldestgørende indbydelser i den rækkefølge arrange-

menterne løber af stablen, men vi forbeholder os ret til evt. ændrin-

ger.  

 

Tilmelding til Bent Søgård 97534252 – Lis Nielsen 97547161 
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Bowling & Buffet 
 

Familielandbrugets Seniorklub 
 

Tirsdag den 16. januar kl. 10:00 i Skive Bowlingcenter  
Sønderboulevard 

 
Vi starter med 1 times Bowling og derefter er der frokostbuffet hvor 

du kan spise alt det du har lyst til. 
Der vil være præmier til de bedste medlemmer af seniorklubben. 

 
 

Pris: For bowling og buffet pr. 
person 120,00 

 

 

Tilmelding senest tirsdag den 9. januar til: 

Lis Nielsen 97547161 - Bent Søgaard 97 53 42 52  

 

http://www.google.dk/imgres?q=snevejr+i+danmark&um=1&hl=da&tbo=d&biw=1024&bih=586&tbm=isch&tbnid=NSptHAoi6Ma70M:&imgrefurl=http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-28195207:mere-sne-p%C3%A5-vej-til-danmark.html&docid=cD33hJ6nCVERTM&imgurl=http://i2-images3.tv2n
http://skive.bowlnfun.dk/buffet-og-bowling.html
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Søg legat til landbrugsuddannelsen! 

Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Hus-

mandsskolefond) 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 bru-

ges til ophold på en godkendt 

landbrugsskole. 

 

Ansøgningen indsendes til Familieland-

bruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 

1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på 

bestyrelsesmøde umiddelbart herefter.  

Ansøgningsskema kan downloades fra 

vor hjemmeside www.flmj.dk  under 

skolefond og enten mailes til forenin-

gens sekretær på brj@lmo.dk eller sen-

des til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive. 

 

Yderligere oplysninger 

ved foreningens bestyrel-

se eller ved foreningens 

sekretær, Bent R. Jensen 

brj@lmo.dk –  tlf. 22 33 

57 42. 

http://www.flmj.dk
mailto:brj@lmo.dk
mailto:brj@lmo.dk
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Familielandbrugets Seniorklub  
 

Holland – Forårstur fra den 15. til 19. april 
 

G 
å ikke glip af denne rejse til Holland i tulipanernes højsæson.  
 Vi skal se de flotte tulipanmarker og parker, som ikke kan sam-
menlignes med noget andet, Amsterdam, verdens største blom-

ster-auktion og meget andet. 

  Hotellet ligger i det centrale Holland og med kun 30 km til Amsterdam 
og 20 km til Keukenhof, bor vi ganske tæt på vores udflugtsmål.  

Pris pr. person: 4298,00 inkl. 

  4 x overnatning på 4-stjernet 
hotel  
4 x morgenbuffet, 4 x aftens-
mad. 
Alle nævnte udflugter ekskl. 
entreer. Dansk rejseleder. 

Hotel Vogelpark Avifaune **** 

 

  Hotel Avifauna har høj standard og ligger i forbindelse med kanaler og 
en dejlig fugle- og blomsterpark. Som gæster på hotellet har vi fri entre 
til parken.  
Alle værelser har TV, bad og toilet.  
Hotellet har en dejlig restaurant og bar, som vi også får tid til at nyde.  
www.avifauna.nl 
 

Sidste frist for tilmelding er den 1. januar 2018 til: 

Bent Søgaard 97534252 eller Lis Nielsen 97547161  

http://www.avifauna.nl/hotel/nl/kamers-suites/
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Anette Klausen (fmd.)  Åhusevej  52 

7470 Karup 

9745 6170 

2395 9432 

klausen_cows@hotmail.com  

Henrik Nielsen (n. fmd.)  Evaslundvej 4, Østerbølle 

9620 Ålestrup  

2078 0153 

9865 8335 

henielsen1000@gmail.com  

Ole E. Pedersen  Møllebakken 18,  

8850 Bjerringbro  

8668 3267 

2388 4360 

oleep@post.tele.dk  

Niels Kragh Nørbækvej 15,  

8920 Randers NV. 

8645 4350 

2030 4043 

nielskragh@rejstrup.dk  

Kaj Skov Pedersen  Bækkegårdsvej 27,  

8800 Viborg  

8664 5622 

4054 5625 

kaj-skov@live.dk  

Lone Rosenkvist-Jensen  Bøllingsøgårdvej 11 D, 

8600 Silkeborg  

8686 7528  lr@boellingsoe.net  

Inger Bach  Borrevej 24,  

8850 Bjerringbro  

8668 2421 

2637 8021 

dyrebakken@get2net.dk  

Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen,  

8831 Løgstrup  

2068 7296 fledo@stensegaard.dk  

  Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland 
Pr. 28/3 2017 

Dato Kl. Aktivitet 

16. januar 10.00 Bowling og buffet i Seniorklubben  

21. marts 18.30 Generalforsamling i Familielandbruget MIDT-Jylland 

15. - 19. april  Forårstur til Holland med Seniorklubben 

Juni  MidtWest Farmshow i Skive 

   

Arrangementer 

Læs mere om arrangementerne i kalenderen på www.flmj.dk  

mailto:klausen_cows@hotmail.com
mailto:henielsen1@hotmail.com
mailto:oleep@post.tele.dk
mailto:nielskragh@rejstrup.dk
mailto:kaj-skov@live.dk
mailto:lr@boellingsoe.net
mailto:iba@landogliv.dk
mailto:fledo@stensegaard.dk
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Afsender: 

Familielandbruget MIDT-Jylland 

Ågade 8 A 

7800 Skive 

 


