
 

 
Information om dit foreningskontingent 
 
Regningen for foreningskontingentet til din lokale forening og Landbrug & Fødevarer er på vej til din 
mailboks eller postkasse.  

Kontingentent er beregnet på samme måde som sidste år. Det vil sige, at aktive medlemmer betaler 
kontingent ud fra bedriftens produktion. For andre medlemskaber er der faste satser.  

 
Aktivt medlem - Bedriftsmedlem  

 
Til Landbrug & Fødevarer 
Dit foreningskontingent består af en del, som går til Landbrug & Fødevarer. Er du bedriftsmedlem – og 
dermed aktivt medlem – skal du udover et grundbeløb på 1.100 kroner betale et beløb, der svarer til 
omfanget af din produktion, som beregnes ud fra: 
 

• hektar du har søgt EU-grundbetaling til: 15 kr. pr. hektar 
• 100 kg N fra husdyr baseret på gødningsregnskabet 2020/21: 12 kr. pr. 100 kg. N. 

 
Du kan højst komme til at betale 8.270 kr. til denne del af dit kontingent. 
 
Til Landboforeningen Odder-Skanderborg 
En del af dit foreningskontingent går til din lokale forening. Som bedriftsmedlem skal du betale et 
grundbeløb på 1.100 kr. plus 20% af dit kontingent til Landbrug & Fødevarer.  
 
Dit kontingent 
I dette skema kan du se et eksempel på, hvordan kontingent er sammensat og hvordan det bliver regnet 
ud.  
 
 
Eksempel 
 

 
Landbrug & Fødevarer 

 
Landboforeningen 
Odder-Skanderborg 
 

 
Samlet kontingent 

Bedriftsmedlem, Aktiv 
Kontingentsatser. 
 
 

1.100 kr. +  
15 kr. pr. hektar + 
12 kr. pr. 100 kg N 

1.100 kr. + 
20% af kontingentet til 
Landbrug & Fødevarer 

 
 

Et eksempel, 
For en bedrift med 100 
hektar og 20.000 kg N. 

1.100 kr. (grundbeløb) + 
15 kr. (pr. hektar) x 100 = 
1.500 kr. + 
12 kr. (pr. Kg N) x 
20.000/100 = 2.400 kr. 
 
I alt: 5.000 kr. 

1.100 kr. (grundbeløb) 
+ 
20% af 5.000 kr. 
(kontingent til 
Landbrug & Fødevarer)  
1.000 kr.  
 
I alt: 2.100 kr.  

5.000 kr. 
(kontingent til 
Landbrug & 
Fødevarer) + 
2.100 kr. 
(kontingent til din 
lokale forening) 
 
I alt: 7.100 kr. 

 



 

 

Andre medlemmer 

 
Dit kontingent 
I dette skema kan du se, hvordan dit kontingent til henholdsvis Landbrug & Fødevarer og 
Landboforeningen Odder-Skanderborg.    
 
 
 
Dit medlemskab 

 
Landbrug & 
Fødevarer 

 
Landboforeningen 
Odder-
Skanderborg 

 
Samlet 
kontingent 

Aktiv - Medejer 1.400 1.050 2.450 
 

Aktiv – Driftsleder 
 

1.400 0 1.450 

Interessemedlem  
 

1.275 150 1.425 

Passivt medlem – Ingen Landbrugsavis 
 

0 250 250 

Ægtefællemedlem 
 

0 450 450 

 
 

Har du spørgsmål? 

Hvis du har spørgsmål til dit kontingent, er du velkommen til at kontakte Foreningssekretariatet på 
telefon 87 28 26 02. 


