Velkommen til
Fyns Familielandbrug

Vi sætter familien i
centrum.

Mangfoldighed • Det gode liv på landet • Selveje • Regelforenkling • Rimelige produktionsvilkår

Familien skal være i centrum
Fyns Familielandbrug er en familielandbrugsforening under Landbrug &
Fødevarer, hvor vi arbejder aktivt for at bevare så mange bæredygtige
landbrug som muligt - også i fremtiden. Vi mener, at landbruget ikke
bare skal overleve - det skal leve!
Vi har adresse i Odense og dækker hele Fyn og øerne. Vi er der for dig, der
bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug, stort som lille
landbrug. Vi kan tilbyde dig medlemskaber som aktivt eller passivt medlem, da
vi mener, der skal være plads til alle.
I Fyns Familielandbrug sætter vi fokus på at støtte op, om vores medlemmer
ved at opdatere dig løbende, om det politiske opland og det du skal vide ude i
marken, der har relevans for din bedrift. Vi holder derfor arrangementer, hvor
du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer, landbrugsaftalen og andre politiske tiltag. Samtidig har vi arrangementer, hvor du får hjælp
og viden fra vores faglige rådgivere igennem vores rådgivningsvirksomhed,
Landbrugsrådgivning Syd og vores samarbejdspartnere.
Vi sætter hele familien i centrum, når man bor på landet og derfor har vi noget
for hele familien igennem året. Vi går ind for selvejet og bæredygtighed, hvor
vi vejleder både de nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har
etableret sig, men ønsker at udvide bedriften. Landbruget skal leve - også i
fremtiden. Det vil vi hjælpe dig med.

Vores politiske mærkesager:
•

En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det åbne
land.

•

At kontrolafgifterne for de mindre gårdbutikker 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 nemmere for unge og nye landmænd at etablere sig.

•

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

Du får indflydelse - også på fremtiden:
Som medlem af Fyns Familielandbrug,
har du direkte indflydelse på områder,
som vi kan bringe videre til Landbrug &
Fødevarer og direkte til politikerne på
Christiansborg.
I Landbrug & Fødevarer har man dialog
med både politikerne på Christiansborg
samt andre nøglepersoner, om erhvervspolitiske sager af fælles karakter.
I vores politiske virke har vi kontakt til
politikerne lokalt og på Christiansborg,
hvor vi gennem dialog forsøger at få
vores budskaber igennem til dem, så
vores medlemmers stemmer bliver hørt.
Vi er også formidleren af de politiske
dagsordener og aftaler, så vores medlemmer holdes fagligt og politisk opdateret.
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