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Det er det, vi kæmper for hver dag – både centralt, når vi tager 
dialogen med NGO´er og politikere i både ind- og udland. Og 
ude i vores mange lokale afdelinger rundt om i landet, hvor 
vores dygtige medarbejdere rådgiver vores medlemmer om 
stort og småt. 

Vi er talerøret i Landbrug & Fødevarer for landmænd, der pri-
oriterer balancen mellem bedriften og familien. Derfor er det 
heller ikke størrelsen, der er afgørende for os og vores mere 
end 2.500 medlemmer. 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 konven-
tionel 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 idéer, eller om du bare 
gerne vil gøre det hele, som du altid har gjort det, fordi det 
virker for dig.  

Mangfoldigheden er en styrke. Og derfor har jeg givet mig 
selv en mission: Jeg vil arbejde for, at vi i hele Danmark – i hver 
vores landbrugsorganisation – tager initiativ til bedre dialog 
og et konstruktivt samarbejde med folk i Danmarks Naturfred-
ningsforening, med ornitologerne og andre NGO’er, der arbej-
der for natur og biodiversitet. 

DU FÅR MANGE FORDELE I FAMILIELANDBRUGET: 

• Medlemskab af Landbrug & Fødevarer og Landbrugsavisen tilsendt hver uge

• Adgang til Landbrug & Fødevarers attraktive indkøbsklub med diverse rabataftaler

• Gratis adgang til LandbrugsInfo – Danmarks største landbrugsfaglige online vidensdatabase

• Mulighed for at tegne fordelagtige forsikringer og pensionsordning via Landbrug & Fødevarer

• Mulighed for medlemsrabat på rådgivning

• Få hjælp til markedsføring af din gårdbutik og gårdsalg via Åbent Landbrug, 

 og bliv en del af landkortet på aabentlandbrug.dk

For uanset forskellige ståsteder så er det min erfaring, at når 
vi taler sammen, så er der altid noget, vi kan blive enige om. 
Og når erhvervet og de grønne organisationer står sam-
men, så ved vi, at politikere har svært ved at sige nej til  
vores forslag.

I kataloget her kan du møde et par af vores medlemmer, der 
fortæller, hvorfor Familielandbruget er det rigtige valg for 
dem. Måske er Familielandbruget også det rigtige for dig? 

På bagsiden finder du en afdeling i dit lokalområde, og vi er 
altid klar til en snak. 

Velkommen til Familielandbruget og god læselyst! 

Gode hilsner fra 
Lone Andersen, formand for Familielandbruget

I Familielandbruget er mangfoldigheden, fællesskabet, nærheden, 
familien og det gode liv på landet i fokus.
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Jens Peter Mølleskov har været medlem af Familielandbruget 
siden 2015, hvor han etablerede sig som landmand på Sønder-
bygaard ved Videbæk. Et valg, han tog efter en grundig under-
søgelse af mulighederne på markedet.

- Vi meldte os ind der, hvor vi syntes, at vi passede bedst værdi-
mæssigt. Selvfølgelig betyder økonomien og driften af vo-
res landbrug også en hel del, men vi har stort fokus på gode 
rammer for vores familie og et godt liv på landet. Og med det  
udgangspunkt er Familielandbruget i vores øjne det bedste 
valg, forklarer Jens Peter Mølleskov. 

Antallet er ikke vigtigst 
Jens Peter Mølleskov har 150 økologiske jerseykøer og har net-
op lejet mere jord, så fra næste år råder han over 270 hektar 
– og en sund forretning i det, han selv mener, er en passende 
størrelse. 

- For os handler det ikke om at have flest mulige køer men om 
at have en sund og overskuelig produktion, og historien viser 
jo også, at det ikke nødvendigvis er antallet, der afgør, om man 
laver overskud. Den tilgang synes jeg, at vi generelt finder i  
Familielandbruget, siger Jens Peter Mølleskov.  

De bedste rammer for familien, de rette værdier og et godt liv på landet
er i fokus for familien Mølleskov.

Vi har landbrug for at leve 
- vi lever ikke for at have landbrug 

Han nævner beskatning af sælgerpantebreve, selvejet, fokus 
på landdistrikter og rollen i lokalsamfundet som andre punk-
ter, han mener er vigtige for Familielandbruget. Og så er der en 
række ting, der er for komplicerede, hvis det står til Mølleskov.   

- At have med miljøgodkendelser at gøre, at få hjælp til jordfor-
deling og at flytte diger og læhegn er nogle af de områder, der 
skal blive lettere. Og i det hele taget er det vigtigt med nogle 
sunde løsninger, så vores erhverv kan klare sig selv uden en 
masse støtteordninger, lyder det fra mælkeproducenten.

Jeg bruger ikke foreningen i det daglige, men vi har valgt 
efter vores værdier, og så går jeg rundt med en stor tro på, 
at Familielandbruget varetager mine interesser bedst muligt. 

F A K T A 

• Jens Peter Mølleskov er 29 år. 

• Han er gift, og sammen med sine kone Majken 
 har han børnene Lea 4 år og Emil 2 år.

• Har ejet gården Sønderbygaard ved
 Videbæk siden 2015. 

• Har 150 økologiske jerseykøer og 270 hektar
 – heraf ejer han de 52 hektar.

• Medlem af Familielandbruget VEST-Jylland siden 2015.
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- Hver aften inden jeg skal i seng, går jeg ud til køerne for at se, 
om alt er, som det skal være. Jeg taler med dem, klapper dem 
og nusser dem lidt. Og nogle af dem ved, at jeg kommer på det 
tidspunkt, det er jeg sikker på, for de står det samme sted og 
venter. Det er det bedste, jeg ved, fortæller Bent Moshage. 
Han er mælkeproducent og passer sammen med sin kone 150 
køer og 100 hektar på Damgård i Lintrup. 

Og det er ikke kun i forhold til køerne, at nærhed er vigtig for 
Bent. Den er et vigtigt element i hans og familiens liv i det hele 
taget. Også når det kommer til valg af interesseorganisation.

- Familielandbruget er det eneste rigtige sted for os at være. 
Det gode liv og fællesskabet betyder meget for os, og så kan 
jeg godt lide stemningen i foreningen. Der er stille og roligt og 
ikke for store armbevægelser men til gengæld meget ordent-
lighed, hvilket jeg sætter stor pris på, fortæller Moshage, der 
har været medlem i 25 år:

For Bent Moshage er ordentlighed og nærhed vigtigere end store armbevægelser. 
For ham er Familielandbruget derfor det eneste rigtige sted at være. 

Vigtigt med en politik, 
vi selv kan leve op til 

- Det behøver ikke at være stort for at være godt, og vi råber ikke 
altid så højt. Men når vi vil nå noget, kæmper vi til det sidste for 
at skabe en forskel. Og det er sjældent, at vi går forgæves.  

Træerne var her først 
Naturpleje er et andet vigtigt område for Bent. 

- Jeg elsker at gå rundt i naturen. Og jeg gør, hvad jeg kan for 
at passe bedst muligt på den. Eksempelvis ved at putte halm 
i hegnet og sørge for, at der er noget krat til de små dyr og in-
sekter. Samtidig har jeg nogle små biotoper, jeg går og plejer. 
Og så passer jeg på de gamle træer, som jeg godt kan lide at 
bevare. De har stået der i 200 år, og dem skal man ikke bare 
pløje igennem, siger Bent.

F A K T A 

• Bent Moshage er 51 år, gift og har fire børn. 

• Mælkeproducent i Lintrup med 150 køer og 100 hektar.

• Medlem af og bestyrelsesmedlem i 
 Sønderjysk Familielandbrug i 25 år. 
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Familielandbruget arbejder for dig – og for en række mærkesager. 
Nogle af dem kan du læse om her: 

Naturpleje med landmanden i fokus 
I vores øjne spiller landmanden en nøglerolle for naturen. Det er utroligt 
vigtigt, at reglerne bliver lavet, så naturtiltag og landbrugsdrift hænger godt 
sammen. Derfor arbejder vi med at skabe enklere regler for naturplejen 
med højere bagatelgrænser. Og med tiltag som eksempelvis bi-kampagnen, 
der øger biodiversiteten. 

1
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Lettere generationsskifte med sælgerpantebreve
Familielandbruget arbejder for at bevare selvejet ved generationsskifter af gårde. Mange 
mindre og mellemstore gårde står overfor et generationsskifte, men det er svært for nye 
købere at låne hos pengeinstitutterne. Det kan vi ændre med sælgerpantebreve, hvor den 
tidligere ejer er en slags mentor for førstegangskøberne. Sælger bør så have mulighed for 
at udskyde sin skattebetaling, til han får betaling fra køber.



Omfordelingsstøtte til gavn for de mindre landbrug 
Familielandbruget har særligt fokus på at forbedre forholdene for de mindre land-
brug i Danmark. Derfor arbejder vi for, at EU’s landbrugsstøtte fremover skal gavne 
de mindre landbrug i større omfang. Det skal ske ved, at der indføres en omforde-
lingsstøtte på 5 % som en ekstra betaling til de første 60 hektar på alle bedrifter. 
Kort sagt: Mere støtte til de første hektar.

3
STØTTE

HEKTAR
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Selvejet skal fastholdes 
Vi går ind for, at landmænd ejer den jord, de driver og bor på. Derfor arbejder 
vi for, at selvejet skal fastholdes. Det bekymrer os, at dansk landbrugsjord bliver 
købt af udenlandske investorer eller kapitalfonde, og at de mindre familieejede 
landbrug i sidste ende bliver opkøbt og måske helt forsvinder. Vi arbejder for, at 
den udvikling skal bremses.

LARS & DITTE
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Historien om Mandus Andresens karriere i landbruget begyn-
der som så mange andre.  Hans far var landmand, og Mandus 
deltog i arbejdet på gården, fra han var helt lille. Han ville også 
selv være landmand. Og senere begyndte han da også på en 
landbrugsuddannelse og fulgte planen. Indtil han blev værne-
pligtig. 

- Jeg blev grebet af militæret, og da muligheden for sergent-
skole og senere officersskole kom, slog jeg til, forklarer Man-
dus, der i dag er chef for Hærens Simulationscenter. Han har 
blandt andet udstationeringer i Bosnien og Afghanistan med i 
den camouflagefarvede rygsæk, og næste år fejrer han 40 års 
jubilæum.    

Mandus Andresen er både planteavler og chef i hæren.  Der er mange 
fællesnævnere, mener den alsidige herre, der nyder sine to forskellige jobs.

Fra rapsmark til slagmark 
- og tilbage igen

Engagementet er nødvendigt 
Når uniformen er smidt, og kommandovejen i stedet går om-
kring fruen i huset, driver Mandus et deltidslandbrug med 
traditionel planteavl på en gård ved Vester Lindet nær Gram.  
Den noget utraditionelle kombination af militær og landbrug 
har altid dannet rammen for Mandus´ voksenliv. 

- Det er selvfølgelig to meget forskellige ting, men der er allige-
vel en klar fællesnævner. Man kan ikke være officer i hæren, 
uden at man brænder for det, ligesom man heller ikke kan 
være landmand med blot en smule succes, hvis man ikke er 
”tændt”. Begge dele kræver simpelthen et engagement, mener 
Mandus. 

Og netop engagementet har han brug for, når det hele skal  
gå op. 

 - I Landbruget er man jo altid udfordret af at planlægge i for-
hold til vejret, men her er der en ekstra faktor i form af mit  
arbejde, der jo ikke altid ligger på de normale arbejdstider. Så 
jeg har haft god hjælp af min brors maskinstation og min søn, 
eksempelvis når jeg har været udsendt, forklarer Mandus og 
uddyber: 

- Jeg har altid prioriteret jobbet i forsvaret, og det har været en 
stor hjælp for mig. Jeg er da aldrig blevet beskyldt for ikke at 
passe mit job, og det har samtidig gået fint på gården.  

Det oplagte valg 
At være medlem i Familielandbruget er en selvfølge for Man-
dus. En livsstil, kalder han det faktisk.

-  Uanset hvad man beskæftiger sig med, så må man som mini-
mum være medlem af de interesseorganisationer, der repræ- 
senterer en. Og for mig er Familielandbruget det oplagte valg, 
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fordi jeg går meget op i, hvordan man skaber de bedste ram-
mer for at leve det gode liv på landet – og hele idéen om, at 
landbruget er drevet omkring familien, fortæller Mandus, der 
nævner omfordelingsstøtten og præcisionslandbrug som an-
dre vigtige, aktuelle emner. 

Selv bruger han blandt andet Familielandbruget til hjælp til 
regnskab, gødningsplaner og EU-ansøgninger. Og så er der det 
sociale, hvor blandt andet de politiske møder og netværk med 
andre medlemmer trækker.   

- For mig er det en kreds, hvor jeg kan hente inspiration, viden-
dele og have kontakt med andre ligesindede, hvilket jeg er rig-
tig glad for, slutter Mandus.

F A K T A 

• Mandus Andresen er 59 år, gift og har tre voksne børn.  

• Ejer knap 50 hektar og nogle små arealer til hustruens 
tre heste og har derudover forpagtet fem hektar eng.  

• Dyrker primært korn og raps og har en mindre 
 produktion af wraphø.

• I fritiden er han blandt andet en ivrig orienteringsløber.

• Udnævnt til Major 2002.

• Medlem af Familielandbruget siden ’86 – først på 
 Bornholm og siden ’91 i Sønderjydsk Familielandbrug. 

• Formand for deltidsudvalget under Landbrugsrådgiv-
ning Syd, formand for deltidsrepræsentantskabet i  
Familielandbrugets Sektionsbestyrelse samt suppleant 
for deltidsrepræsentanten i L&Fs Primærbestyrelse.

• Har også siddet ni år i Gram byråd.

Man kan ikke være officer i hæren, uden at man 
brænder for det, ligesom man heller ikke kan være 
landmand med succes, hvis man ikke er ”tændt”.
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Familielandbruget

1 Vendsyssel Familielandbrug
Leo Kristensen
aagaard@kristensen.mail.dk, 98 93 05 16 
familiebruget.dk  

2 NF plus
Kurt Jørgensen
nyvestermark@gmail.com, 40 27 06 41
nfplus.dk

3 Familielandbruget Midt-Jylland
Anette Klausen  
klausen_cows@hotmail.com, 23 95 94 32
flmj.dk/flmj

4 Familielandbruget VEST-Jylland
Lone Andersen
lon@lf.dk, 21 48 00 77
familielandbrugetvestjylland.dk

5 Østjydsk Familielandbrug
Niels Jørgen Thomsen  
skovsminde.thomsen@mail.dk, 24 48 82 16
lmo.dk

6 Familielandbruget LRS VEJLE
Sven-Aage Steenholdt
sv.steenholdt@gmail.com, 40 63 12 28
vejleamtsfamilielandbrug.dk 

7 Familielandbruget SYDVEST
Henrik Bertelsen 
stavnsbjerg19@gmail.com, 40 37 46 35
jyskfamilielandbrug.dk

8 Sønderjysk Familielandbrug
Antoni Stenger
fam.stenger@bbsyd.dk, 24 22 29 60
sojfl.dk

9 Fyns Familielandbrug
Ib W. Jensen
ibje@post3.tele.dk, 21 64 51 72
fynsfamilielandbrug.dk

10 Sjællandske Familielandbrug
Ole Karmsteen
karmsteen@dlgtele.dk, 29 26 66 93
vkst.dk/sjaellandske-familielandbrug

11 Dansk Landbrug Sydhavsøerne
John Nielsen
skovsminde1@post.tele.dk, 20 10 30 44
vkst.dk/dls

12 Bornholms Landbrug
Ole Colberg Jensen
larkegard@hotmail.com, 23 46 16 17
blf.dk

Vi er lige her 
- kontakt din lokale forening 

12

10

11

9

5

1

2

3

4

6
7

8

Familielandbruget er tæt på. Altid.
Du er meget velkommen til at kontakte os. 
Vi glæder os til at høre fra dig.


