Velkommen til
Familielandbruget LRS - Vejle

Vi sætter familien i
centrum.

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

Familien skal være i centrum.
Familielandbruget LRS - Vejle er en forening 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!
Foreningen er for dig, der bor på landet, om du har heltids-, deltids- eller fritidslandbrug, stort som lille landbrug. Vi tilbyder forskellige medlemskaber, da vi mener, der
skal være plads til alle - medlemskabet er dog afpasset efter om du driver landbrug
eller blot bor på landet og ønsker interessevaretagelse af dette.
I Familielandbruget LRS - Vejle har vi fokus på de politiske mærkesager, der har
betydning for vores medlemmer der bor på landet, uanset om du har produktion,
bolig eller andre aktiviteter på landet. Vi forsøger at lave forskellige arrangementer
og udsende nyhedsbreve, så vores medlemmerne kan få viden om, hvad der sker
på den politiske bane.
Vores bestyrelses- og udvalgsmedlemmer sidder med i forskellige arbejdsgrupper,
fora og råd, både lokalt og regionalt. Her holder vi os orienteret og giver vores politiske meninger til kende, så vi kan sikre vores medlemmers mangfoldighed, de bæredygtige landbrug og styrke familielandbrugets stemme.
I samarbejde med vores rådgivningsvirksomhed, Landbrugsrådgivning Syd, afholdes der faglige arrangementer, hvor du får viden og råd fra vores faglige konsulenter.
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,
hvor vi støtter op om de både nyetablerede landmænd og også de landmænd, der
har etableret sig, men ønsker at udvide bedriften. Landbruget skal leve også i fremtiden og det vil vi gerne hjælpe til at det fortsat sker.

Vores politiske mærkesager:
• En fremtidssikret løsning på afvanding og markvanding i det
åbne land.
• Bedre etableringsvilkår for de unge, herunder mener vi, at selvejet fortsat skal være den bærende ejerform i dansk landbrug.
• At økonomi, fødevarerproduktion, klima og naturinteresser kan
gå hånd i hånd.
• Den multifuktionelle jordfordeling til gavn for både produktion,
natur, livet på landet og mangfoldigheden i landdistrikterne.

Du får indflydelse - også på fremtiden:
Som medlem af Familielandbruget LRS - Vejle, kan du igennem formandens og bestyrelsens arbejde få indflydelse. Bestyrelsen lokalt
arbejder tæt sammen med Landbrug & Fødevarers folk.
I Landbrug & Fødevarer har man dialog med
både politikerne på Christiansborg samt andre
nøglepersoner, om erhvervspolitiske sager af
fælles karakter.
I vores politiske virke søger vi ofte foretræde
hos politikerne bl.a. 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, der kommer fra politisk side
og vi kalder derfor vores medlemmer ind, så
du opdateres løbene.
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