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Vores politiske mærkesager:Vores politiske mærkesager:
• En fremtidssikret løsning på afvanding 

og markvanding i det åbne land.

• At kontrolafgifterne for de mindre gård-
butikker er sænket kraftigt, for bedre 
mulighed for at tjene penge på f.eks. 
salg af æg.

• Pantebrevsmodellen, som vi fik med i 
Finansloven 2019. Den gør det nemme-
re for unge og nye landmænd at etable-
re sig.

• Omkodningen fra landbrug til parcelhus. 
Det kunne have kostet ejerne med land-
brug under 5 ha 40-50.000 kr. ekstra i 
ejendomsskat, hvis Familielandbruget 
ikke havde været opmærksomme.

Vi sætter familien i centrum.

Dine medlemsfordele:
• Deltag i sociale- og faglige arrangementer i dit 

lokalområde.

• Få LandbrugsAvisen tilsendt hver uge.

• Få adgang til landbrugsinfo.dk.

• Få Tryg forsikring - med målrettet forsikringsrådgiv-
ning og medlemsrabat på andre forsikringer i Tryg.

• Få LandmandsPension med lave omkostninger 
samt attraktive tillægsforsikringer ved sygdom og 
død.

• Få Gruppelivsforsikring.
• Rabat på brændstof: spar f.eks. 2.100 kr. pr. 1.000 

ltr. landbrugsdiesel hos OK.

• Få politisk indflydelse igennem vores forening, der 
kæmper for de ting, der betyder noget for dig og din 
familie i hverdagen.

• ...øvrige rabatter hos f.eks. Falck, Q8, hoteller mm. 
Se flere fordele på www.lf.dk/medlemsfordele.

Med en stor medlemsskare kan du sammen med os i 
Fyns Familielandbrug være med til at bibeholde vores 
politiske slagkraft.

Vi opfordrer derfor alle vores medlemmer til at bevare sit 
medlemskab ellers meld dig ind nu. Nye aktive medlem-
mer får 50 % rabat de første 2 år.

Vi glæder os til at kunne invitere dig og din familie inden-
for hos Fyns Familielandbrug.

Med venlig hilsen 

Merete Hjorth Pedersen 
Formand i Fyns Familielandbrug.

Fyns Familielandbrug er en forening under Landbrug & Fø-
devarer. Vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredyg-
tige landbrug som muligt. Vi mener, at landbruget ikke bare 
skal overleve - det skal leve.



Lokalt netværk, politisk indflydelse og 
medlemsmuligheder.

Medlemskontingent 2022:
Aktive medlemmer betaler:

• Grundgebyr kr. 2.300,-

• Kr. 28,- pr. ha.

• Kr. 22,- pr. 100 kg N

Loft på det samlede årlige kontingent er kr. 
8.500,- excl. moms.

Interessemedlemmer betaler årligt kr. 1.300,- 
excl. moms.

 Alle nye aktive 
medlemmer får 
50% rabat 
de første 2 år.
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Medlemstyper- og muligheder:
Som medlem af Fyns Familielandbrug, bliver du også medlem 
af Landbrug & Fødevarer - Danmarks stærkeste landbrugsor-
ganisation.

Her får du adgang til flere erhvervspolitiske arrangementer og 
møder. Derudover kan du gøre en aktiv forskel, enten ved at 
stille op til bestyrelsen eller deltage i de lokale udvalg, hvor du 
er med til at sætte dagsordenen.

• Alle erhvervsdrivende landmænd m/k kan blive aktive 
medlemmer og får del i alle medlemsfordelene.

• Alle passive medlemmer er f.eks. dig, der har solgt dit 
landbrug eller blot ønsker at støtte foreningen, uden at 
være landmænd.

Faglig rådgivning og sparring:
Som medlem af Fyns Familielandbrug bliver du medejer af 
Landbrugsrådgivning Syd. Her kan du få faglig rådgivning inden 
for alt fra planteavl, økologi, husdyr til jura og økonomisk råd-
givning. Vores erfarne konsulenter er placeret på seks kontorer 
rundt i Syd- og Sønderjylland, herunder Odense og Svendborg 
og vi har fokus på DIN bedrift og DINE drømme.

Hvordan bliver du medlem?
Ring i dag til formand Merete Hjorth Pedersen på:

• tlf. 2273 4904 

• mail: merete.hjorth.pedersen@lrs.dk

Du er også velkommen til at kontakte Landbrugsrådgivning Syd 
på tlf. 7374 2020.


