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PÅ DELTID



AT VÆRE DELTIDSLANDMAND

Deltidslandmanden er en del af fremtidens landmænd.

Drivkraften for at være deltidslandmand er for de fleste deres interesse for landbruget, 
det kan være dyrkning af jorden og/eller arbejdet med dyrene - eller blot et ønske om 
at bo på landet - og være ét med naturen. For mange deltidslandmænd vil indsatsen på 
bedriften og oplevelsen ved naturen smelte sammen med fritidsinteresserne og sam-
spillet med det omgivende miljø. 

Det kan ofte være vanskeligt at skelne mellem heltids- og deltidslandbrug. Arbejds-
indsatsen kan variere meget selv på bedrifter af samme størrelse, og supplerende ind-
komst udefra kan have forskellig størrelse og betydning. Deltidslandbruget spænder fra 
det lille landbrug med få hektar og få dyr til det større moderne produktionslandbrug, 
som drives på deltid. Men fællesnævneren er oftest, at deltidslandmanden har en sup-
plerende indtægt ved andet arbejde uden for bedriften.

Deltidslandmanden er én af de bedste ambassadører for landbruget. Han har kontakten 
til andre erhverv via sit udearbejde og har en stor berøringsflade og et stort netværk.

Sammen med familien deltager deltidslandmanden i at opretholde livet på landet til 
gavn for turismeerhvervet, detailhandel, institutioner for børn og ældre, foreningslivet 
og meget andet - og giver derfor stor værdi til landdistrikterne og opretholdelse af det 
naturskønne Danmark.

DELTIDSUDVALGET u/LANDBOFORENINGEN LIMFJORD

Deltidsudvalget under Landboforeningen Limfjord er en interesseorganisation for folk 
på landet og arbejder på at sikre grundlaget for, at deltidsbrugene fortsat kan have en 
eksistensberettigelse. 

Deltidsudvalget varetager interesser for såvel deltidslandmanden som mange andre 
mindre erhvervsdrivende og øvrige beboere på landet, og der arrangeres bl.a. lokale 
møder og arrangementer med både socialt og fagligt indhold, fx. møder vedr. særlige 
skatteforhold, naturpleje, jagt, bedriftsbesøg, kødkvæg m.v.



FOKUSOMRÅDER

Deltidslandmændene har på nogle områder særlige behov og interesser, som adskiller 
sig fra heltidslandmandens. Derfor arbejder Deltidsudvalget under Landboforeningen 
Limfjord for at tilgodese disse behov og søge inflydelse, hvor det kan være påkrævet. 

Nogle af fokusområderne er bl.a.:

• Bagatelgrænser. Der arbejdes for indførelse af bagatelgrænser på en række områder 
indenfor miljøområdet, husdyrloven, EU-regler m.v.

• Dagpengelovgivningen
• Udvikling af nye rådgivningsprodukter tilpasset mindre bedrifter
• Udvikling af landdistrikterne gennem øget politisk fokusering og udbredelse af kend-

skabet til mulighederne i landdistriktsmidlerne
• Bevarelse af de basale servicefunktioner i udkantsområderne
• Pleje af naturarealer
• Nicheprodukter

KOM OG VÆR MED

Er du interesseret i at vide mere, kan du henvende dig til den lokale landboforening 
eller kontakte formand for Deltidsudvalget Sejr Bisgaard, tlf. 2637 4816 eller sekretær 
Metha Poulsen, tlf. 9615 3000 (også hvis du er interesseret i et medlemskab). 

Er du medlem af Landboforeningen Limfjord, gælder medlemskabet uanset, om du 
betragter dig som heltids- eller deltidslandmand. Via medlemskabet kan du også få 
tilsendt Flexnyt, der udkommer hver 14. dag med artikler om fagligt nyt til deltidsland-
mænd og landboere.

Kom og vær med sammen med dine ”kolleger”. Bak op om deltidsarbejdet - bliv med-
lem i Landboforeningen Limfjord - og deltag i vore arrangementer.
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