Deltidsudvalget

At være deltidslandmand
Deltidslandmanden har sit hovederhverv udenfor
landbruget, men bor på landet på en landbrugsbedrift.
Drivkraften og fællesnævneren for at være
deltidslandmand er for de fleste, at man via sit
deltidslandbrug skaber mulighed for:
”Det gode liv på landet”
Der er ca. 30.000 deltidsbedrifter i Danmark (opgjort
ultimo 2014). Deltidsbedrifterne er kendetegnet ved
stor mangfoldighed i bedriftstyper, og spænder fra det
lille landbrug med få hektar og få dyr til det større
moderne produktionsbrug. Et gennemsnitligt
deltidslandbrug er i dag (Ultimo 2014) på 34 Ha, og ca.
halvdelen af omsætningen i deltidssegmentet kommer
fra planteavl.
For mange deltidslandmænd vil indsatsen på bedriften
og oplevelsen ved naturen smelte sammen med
fritidsinteresserne og samspillet med det omgivende
nærmiljø.

Vi arbejder for det gode liv på landet!
Deltidslandmanden er en del af fremtidens landmænd!
Deltidsudvalget i Landboforening Midtjylland sætter
fokus på deltidslandmandens vilkår, og arbejder for at
sikre optimal faglig og politisk indflydelse for
deltidslandmanden og herigennem medvirke til at skabe
så gunstige rammer som muligt for at
deltidslandbrugene kan drives bæredygtigt.
Udvalget vil tillige arbejde for at bevare/skabe liv på
landet ved bl.a. at tage aktiv del i landdistrikt politikken,
og som sådan ikke kun arbejde for landbrugere, men for
alle folk der bor på landet.
Udvalget vil arbejde i overensstemmelse med den
overordnede målsætning for Danske Deltidslandmænd
under Landbrug & Fødevarer, og vi vil samarbejde med
de øvrige Landboforeninger og Familielandbrug i det
midtjyske om tiltag for deltidslandmanden.

Medlemskab?
Deltidsudvalget i LandboForeningen Midtjylland er
nystartet og derfor ved at finde sin form. Vi modtager
gerne dine idéer til arrangementer, møder, kurser mv.
Deltidsudvalget består pt. af
Formand for deltidsudvalget
Klaus H. Høeg
Stensigvej 10
8831 Løgstrup
23 22 53 00
klaus.h.hoeg@gmail.com
Kjeld Bach
Egedal 9, Finderup
8800 Viborg
23240764
kjb@energimail.dk

Kristian Balle
Gullev Byvej 26
8850 Bjerringbro
40169831
inge-marie26@hotmail.com

Flemming Ejlersen
Frisholtvej 15
8850 Bjerringbro
40541049
flemmingejlersen@outlook.dk

Såfremt du er interesseret i at høre mere om
Deltidsudvalget er du velkommen til at kontakte
formand for Deltidsudvalget Klaus Høeg eller en af de
øvrige medlemmer af udvalget.
Hvis du er interesseret i medlemskab kan du kontakte
sekretær Lise Jensen, 30500636, lje@lmo.dk.

