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Det er noget for dig
- der arbejder ved landbruget
- der interesserer dig for landbrug
- der vil opdateres fagligt og politisk
- der vil være en del af et fællesskab
- der vil give indspil på landbrugets nutid og fremtid
- der vil have LandbrugsAvisen i e-udgaven
- der vil have rabatter, der batter

Nej, det koster ikke en bondegård
Hvis du er medlem af LandboUngdom, 

koster et medlemskab 100 kr. inkl. moms årligt.
Hvis du ikke er medlem af LandboUngdom, 

koster et medlemskab 400 kr. inkl. moms årligt.

Du kan altid finde os på: 
www.familielandbrugetvestjylland.dk eller Facebook

Familielandbruget VEST-Jylland er også for dig!



Hvem er Familielandbruget VEST-Jylland
Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, famili-
en og det gode liv på landet i fokus.
Vi er talerøret i Landbrug & Fødevarer for landmænd, der prioriterer ba-
lancen mellem bedriften og familien. Derfor er det heller ikke størrelsen, 
der er afgørende for os. Tværtimod kæmper vi for at udbrede budskabet 
om, at småt også kan være godt.
I vores øjne skal det stadig være muligt at være en mindre landbruger, 
og der er plads til alle, der interesserer sig for liv på landet – uanset om 
du driver en økologisk eller konventionel bedrift, om du er nystartet eller 
gammel i gårde, om du har en gårdbutik eller er deltidslandmand, om du 
har lyst til at afprøve nye dyrkningsmetoder og ideer, eller om du bare 
gerne vil gøre det hele, som du altid har gjort det, fordi det virker for dig.

Familielandbrugets formål er at varetage den enkelte landmands  
erhvervspolitiske interesser. Familielandbruget er med til at værne om 
landmænds muligheder for at kunne drive landbrug ved at sikre de bedst 
mulige rammevilkår. 

Vores medlemmer kommer geografisk fra det tidligere Ringkøbing Amt.

Familielandbruget afholder et væld af aktiviteter
Vi afholder forskellige arrangementer som f.eks. Marknaturdag og med-
lemsmøder om generationsskifte og landbrugspolitiske emner. Vi arbej-
der gerne sammen med LandboUngdom og Agroskolen i Hammerum.
Det er oftest gratis eller billigt at deltage for medlemmer.

Det arbejder vi for:
• At deltids- og heltidslandbrug også fremover samles, ses og høres 
• At selvejet og mangfoldigheden skal bevares, og landbruget må ikke 

udvikle sig til ensidigt industrilandbrug
• At der skal være gode finansieringsmuligheder for deltidslandbrug og 

mindre og mellemstore produktionslandbrug 
• At bevare andelsprincipperne, solidaritet og sammenhold



Kontante medlemsfordele
Med et Unge- og medarbejdermedlemskab  
kan du gøre brug af: 
• LandmandsPension
• Sundhedsforsikring
• Ny ulykkesforsikring
• Ny Ungeforsikring
• GruppeLiv
• Brændstofrabat – Q8
• Rabat hoteller
• Rabat Legoland
• Rabat Tivoli

Med de mange kontante medlemsfordele vil 3 tankfulde benzin ofte 
kunne betale dit medlemskab.
Gør du brug af forsikringsordningerne er der mange flere penge at tjene 
og samtidig flere tusind kroner om året at spare.

Vil du vide mere om de mange kontante medlemsfordele læs da 
https://lf.dk/for-medlemmer/kontante-medlemsfordele. 

Sådan melder du dig ind:
Send en mail med oplysninger om dit navn, adresse, tlf.nr. og 
CPR-nummer til Ulla Bækman på ubh@sagro.dk 
– og hun vil straks oprette dig som medlem.

”Vi glæder os til at byde dig 
velkommen i foreningen”

Lone Andersen
Formand
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