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Fokusområder for Familielandbruget
Det gode liv på landet
Vi sætter familien i centrum og mener, at alle landbrug er vigtige for både 
mangfoldigheden, økonomien og befolkningen i de lokale samfund. Konkret arbejder vi for:

 At styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne
 At sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bor på landet 
 At bevare flest mulige landbrug, heltid, deltid eller hobby 
 At styrke sammenhængen og forståelsen mellem land og by

Mangfoldighed
I Familielandbruget er alle medlemmer væsentlige. Vi respekterer hinanden og kan rumme 
hinandens forskelligheder. Konkret arbejder vi for:

 At gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner
 At bevare muligheden for nicheproduktioner, heltid-, deltids- og fritidslandbrug – 

især via selvejet 

Selvejet
Vi arbejder for, at selvejet i dag og fremover vil være den væsentligste ejerform i dansk 
landbrug. Selvejet skal være det bærende, og være med til at styrke de lokale samfund. 
Konkret arbejder vi for: 

 At skabe bedre etableringsvilkår for den yngre generation 
 At reducere diverse omkostninger og afgifter især førstegangskøbere
 At kapitalfonde ikke skal være den bærende finansieringsform, men vi accepterer, 

at de for nogle kan fungere som et godt supplement 
 At skabe bedre realkreditfinansiering m.m. i landdistrikterne
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Regelforenkling
Vi går ind for regeldifferentiering, og arbejder ud fra tanken om en fair behandling, og for at 
sikre glæden ved landbruget. Konkret arbejder vi for:

 At mindske antallet af regler for alle
 At gøre reglerne så enkle og forståelige som muligt
 At gøre reglerne proportionale med brugets størrelse 

 At egenkontrol oftere erstatter offentlig kontrol

Rimelige produktionsvilkår
Vi vil værne om mulighederne for at drive landbrug ved at sikre rimelige produktionsvilkår. 
I Familielandbruget arbejder vi for en solidarisk og fair behandling af alle. Konkret arbejder 
vi for:

 Rimelige produktionsvilkår, der gælder for alle landmænd, såsom at afskaffe 
overimplementeringen af EU-regler. 

 Differentieret EU-støtte – et højere EU-tilskud til alle for de første 60 ha. som hjælp 
til nyetablerede, og til at dække basisudgifter for administrativt ’bøvl’

 En ens afregning hos andelsselskaberne af kunder med ensartede produkter og 
mængder

 At administrationsbidraget ved realkreditlån skal afspejle den reelle risiko
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Som medlem får du 

 Erhvervspolitisk indflydelse i Familielandbruget og i Landbrug & Fødevarer

 Medlemskab af Landbrug & Fødevarer

 Landbrugsavisen tilsendt hver uge

 Adgang til www.landmand.dk

 Adgang til Landbrug & Fødevarers attraktive Indkøbsklub med diverse 

rabataftaler

 Mulighed for at tegne fordelagtig gruppelivsforsikring, sundhedsforsikring, 

ulykkesforsikring og pensionsordning via Landbrug & Fødevarer

 Rabat på telefoni og bredbånd både privat og professionelt

 Adgang til alle vores arrangementer 

 Medlemskab der gælder for begge ægtefæller

………………………………………………………………………………………….

Vil du være medlem, eller vide mere, så kontakt…
Østjydsk Familielandbrug                        eller 
Formand Niels Jørgen Thomsen Sekretær Hanne Hjortshøj Østergaard
Mobil: 2448 8216 Telefon: 3092 6272
Mail:skovsminde.thomsen@mail.dk Mail: hao@velas.dk

Østjydsk Familielandbrug består af 5 lokalforeninger

Djursland Fml. – formand Svend Rytter Pedersen, Allingåbro – tlf. 2068 8984
Horsens-Brædstrupegnens Fml. – formand Jørgen Vase, Horsens – tlf. 4054 3824
Odderegnens Fml. – formand Ralf Jensen, Odder – tlf. 4092 4932
Randers & Omegns Fml. – formand Niels-Jørgen Thomsen, Havndal – tlf. 2448 8216
Ry-Hammel Fml. – formand Thorvald Ellehede, Låsby – tlf. 3022 3625 

https://www.landmand.dk/
http://www.indkoebsklubben.dk/ForsideIndkoebsklub.htm
http://www.lrs1.sk5.dk/arrangementer-main
mailto:skovsminde.thomsen@mail.dk
mailto:hao@velas.dk

