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Danske Deltidslandmænd

Danske Deltidslandmænd er et udvalg under Landbrug & Fødevarer  
og arbejder på at fremme deltidslandbrugernes interesser.

- vejen til mere indflydelse



Deltidslandmanden har sit hovederhverv udenfor landbruget, men bor 
på landet på en landbrugsbedrift. Det drejer sig som oftest om en mindre 
bedrift, der drives enten som ren planteavlsbedrift, eller der også er hold af 
husdyr.

Drivkraften til at være deltidslandmand er for de fleste deres interesse for 
landbruget eller ønsket om at bo på landet. For mange deltidslandmænd 
vil indsatsen på bedriften og oplevelsen ved naturen smelte sammen med 
fritidsinteresserne og samspillet med det omgivende nærmiljø.

Nogle deltidslandmænd driver selv jorden, medens andre forpagter det ud. 
Hvis der er husdyr på bedriften, søges det ofte kombineret med en ekstensiv 
drift, fx gennem pleje af naturarealer med kvæg, får eller heste.

Ud af 35.000 landbrugsbedrifter er godt halvdelen eller omkring 20.000 
deltidsbedrifter.

At være deltidslandmand



Har deltidslandmanden særlige  
fagpolitiske interesser?
 
Deltidslandmændene har på nogle områder særlige behov og interesser, 
som adskiller sig fra fuldtidslandmandens. For at tilgodese disse behov har 
deltidslandmændene dannet deres eget udvalg Danske Deltidslandmænd. 
Udvalget er en del af Landbrug & Fødevarer. 

Danske Deltidslandmænd arbejder for at: 

• sikre deltidslandmændene indflydelse
• sikre fælles kommunikation
• udvikle rådgivningsredskaber, som passer til deltidslandmanden
• fremme medlemsservice til deltidslandmænd
• sikre deltidslandmændenes vilkår i forhold til skat, arbejdsmarkeds-

forhold, landbrugslovgivning mv.
• fremme og koordinere lokale, regionale og landsdækkende informa-

tionsaktiviteter.
 
 
Indsatsen fra Danske Deltidslandmænd dækker således en lang række 
forhold. Af aktuelle fokusområder kan peges på: 

• Bagatelgrænser. Der arbejdes for indførelse af bagatelgrænser på 
en række områder indenfor miljøområdet, husdyrloven, EU-regler, 
herunder krydsoverensstemmelse mv.

• Dagpengeperioden skal have samme længde for deltidslandmæn-
dene som for andre lønmodtagere.

• Udvikling af nye rådgivningsprodukter til mindre bedrifter.
• Udvikling af landdistrikterne gennem øget politisk fokusering og 

udbredelse af kendskabet til mulighederne i landdistriktsmidlerne. 
• Bevarelse af de basale servicefunktioner i udkantsområderne.
• Pleje af naturarealer via afgræsning.



Danske Deltidslandmænd 
– Interesseorganisation for folk på landet

Deltidslandmanden er en del af fremtidens landmænd, og vi vil arbejde på at sikre grund-
laget for, at deltidsbrugene kan drives bæredygtigt. 

Danske Deltidslandmænd ønsker levedygtige landdistrikter præget af mangfoldighed og 
aktive omgivelser, der tiltrækker nye borgere. Vi er overbevist om, at Danske Deltidsland-
mænd i sammenhæng med Landbrug & Fødevarer kan varetage disse interesser for såvel 
deltidslandmanden som mange andre mindre erhvervsdrivende og også øvrige beboere på 
landet. 

Deltidsudvalgenes aktiviteter
Ud over at arbejde politisk med deltidslandmændenes problemstillinger
forestår deltidsudvalgene en række aktiviteter:

• Rådgivning for deltidslandmænd er en vigtig del af de fleste landbrugsforeningers råd-
givningstilbud. Spørg efter særlige tilbud, der er tilpasset deltidslandmandens behov.

• Der arrangeres lokale møder og arrangementer med fagligt indhold af interesse for  
deltidslandmænd, fx vedr. særlige skatteforhold, naturpleje, jagt, bedriftsbesøg mv.

Hvor finder jeg deltidsudvalgene?
Er du interesseret i at vide mere om arbejdet i det lokale deltidsudvalg, kan du henvende 
dig til den lokale landboforening eller familielandbrugsforening. Her har du også mulighed 
for at blive medlem.
 
Rådgivning til deltidslandmændene sker via de lokale konsulentcentre under landbo-
foreningerne og familielandbruget og koordineres gennem Videncentret for Landbrug i 
Skejby. Ansvarlig: Dorte Marcussen, tlf. 8740 5596.

Danske Deltidslandmænd har sekretariat på Axelborg, Axeltorv 3, København V.
Formand for Danske Deltidslandmænd: Niels Pedersen Qvist, tlf. 2022 7818. 
Næstformand Danske Deltidslandmænd: Tonny Hansen, tlf. 2021 9421. 
Sekretær for Danske Deltidslandmænd: Kjeld Kragelund, tlf. 3339 4917.

Yderligere oplysninger om Danske Deltidslandmænd og de lokale repræsentanter i land-
sudvalget kan findes på vores hjemmeside www.lf.dk/Om_os/Udvalg_mv/Danske_Deltid-
slandmaend.aspx 

Lokal kontaktadresse:


