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

Velkommen til
Familielandbruget Sydvest

Vi sætter familien i
centrum.



Familielandbruget Sydvest 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!

Familien skal være i centrum.

Vi har adresse i Varde. Vi er der for dig, der bor på landet, om du 
har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug. Vi kan tilbyde dig med-
lemskaber som aktivt eller passivt medlem - vi har plads til alle.

I Familielandbruget Sydvest har vi fokus på at støtte op om vores 
medlemmer. Vi søger at holde dig opdateret om politisk og fagligt 
relevante emner for dit landbrug. Vi holder arrangementer, hvor 
du vil få viden indenfor den politiske dagsorden som reformer 
og andre politiske tiltag. Vi holder arrangementer, hvor du kan få 
viden og inspiration fra vores faglige konsulenter og rådgivere 
igennem vores rådgivningsvirksomhed Landbrugsrådgivning Syd 
og vores samarbejdspartnere.

Vi mener, at hele familien skal være i centrum, når man bor på 
landet og derfor har vi noget for hele familien igennem året. Vi 
går ind for selvejet og bæredygtighed og støtter op om de både 
nyetablerede landmænd og også de landmænd, der har etable-
ret sig og ønsker at udvikle bedriften. Landbruget skal leve også i 
fremtiden. Det vil vi gerne bidrage til.



Vores politiske mærkesager:Vores politiske mærkesager:
• En fremtidssikret balance mellem produktionsmuligheder og 

rig natur.
• Regelforenkling og mindre bureaukrati. Derfor kæmper vi for 

bruttoarealmodellen og omfordelingsstøtten og det skal gøre 
tilskudsordningerne mere fair og enkle for de små producen-
ter.

• Den multifuktionelle jordfordeling til gavn for både produktion, 
natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne.

• Rimelig beskatning af mindre ejendomme på landet.

Du får indflydelse - også på fremtiden:

Som medlem af Familielandbruget Sydvest, 
har du direkte indflydelse på områder, som 
vi kan bringe videre til Landbrug & Fødeva-
rer og direkte til politikerne på Christians-
borg.

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 poli-
tikerne lokalt og på Christiansborg, hvor vi 
gennem dialog forsøger at få vores budska-
ber igennem til dem, så vores medlemmers 
stemmer bliver hørt.

Vi er også formidleren af de politiske dags-
ordener og aftaler, så vores medlemmer 
holdes fagligt og politisk opdateret.
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