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DERFOR SKAL DU VÆRE MEDLEM AF GEFION  
Bliv en del af et fællesskab, der arbejder for landbrugets interesser og vilkår  

Som medlem er du en del af en stærk organisation, der skaber 

resultater.  
 

• Du er medlem af en indflydelsesrig forening. Vi har tæt samarbejde 

med en række folketingspolitikere fra hele Sjælland. Det giver os en 

unik indsigt i, hvilke politiske tiltag, der er på vej og mulighed for at 

påvirke deres politik i en landbrugsvenlig retning.  

 

• Du har et talerør på Sjælland. Gefion taler landbrugets sag i medi-

erne og sikrer en folkelig opmærksomhed på erhvervets betydning. 

Vi er i tæt dialog med de sjællandske kommuners borgmestre, ud-

valgsformænd og embedsmænd. Det betyder, at de altid ved, hvad 

landbrugets holdning er. 

 

• Hvis du ofte har problemer med den kommunale sagsbehandling, er 

der sikkert også andre landmænd i kommunen, der har samme pro-

blem. I de tilfælde tager Gefion sagerne op med kommunen. 

 

• Du er repræsenteret i en række lokale råd såsom vandløbsrådene, 

grønne råd og grundvandsrådene. Uden Gefions tilstedeværelse ville 

landbrugets interesser ikke blive hørt.  

 

• Du bliver inviteret til en række medlemsmøder, hvor du kan blive 

klogere på aktuelle politiske emner - alt fra vandplanerne og kvæl-

stofproblematikken til politiske partiers holdninger til landbruget. 

 

• Du er medlem af en organisation, der arbejder for dig:  

o Bedre retssikkerhed for landbruget  

o Landbruget skal have lov til at gøde optimalt  

o Stop for overimplementering af vandplanerne 

o Bedre rammevilkår 

Andre medlemsfordele  

 

• Du får adgang til LandbrugsInfo.dk - en 

faglig database med artikler om land-

brugsfaglige emner. Koster 2.000 kr. for 

ikke-medlemmer.  

 

• Du får LandbrugsAvisen, tilbud om til-

køb af forsikring, pensionsordning og 

sundhedsforsikring.  

 

Bliv medlem 

Se mere om medlemsskabet og kontingent 

på www.gefion.dk i menuen Politik. Eller 

kontakt os.  

  

 

 

Kontakt 

 

Ane Popp-Kristensen 

Afd.leder 

5786 5086 

apk@gefion.dk 

 

 

 

Erik Hansen Blegmand 

Erhvervspol. kons. 

5786 5087 

ehb@gefion.dk 

 

 


