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Forretningsorden for Sektionen for Større Jordbrug (Sektionen)  

 

Sektionen for Større Jordbrug er etableret ved en sammenlægning af Tolvmandssektionen 

under Landbrug & Fødevarer og foreningen Danske Godser og Herregårde i november 

2014. 

 

Formålet med sammenlægningen er at opnå en forenklet organisationsstruktur med større 

politisk gennemslagskraft og bedre muligheder for at varetage medlemmernes interesser. 

 

 

§ 1 Hjemmel 

 

I henhold til § 8 i Forretningsorden for Primærsiden i Landbrug & Fødevarer er Sektionen 

en del af opbygningen af Primærsiden i Landbrug & Fødevarer. 

 

 

§ 2 Formål 

 

Sektionens overordnede formål er at sikre rammevilkår, der gør det muligt at drive et 

produktions- og indtjeningsorienteret jordbrug under lige konkurrence nationalt såvel som 

internationalt, at værne om den private ejendomsret og at bevare danske godser og 

herregårde med tilhørende kultur- og naturværdier. 

 

Et stærkt medlemsgrundlag er af stor betydning for at sikre størst mulig politisk indflydelse 

i forhold til Sektionens interesser. 

 

 

§ 3 Repræsentation 

 

Formålet søges fremmet gennem de i § 10 og 11 nævnte aktiviteter samt gennem 

Landbrug & Fødevarer, hvor Sektionen dels skal serviceres, dels er sikret repræsentation 

i følgende organer: 

 

Primærbestyrelsen og Fællesbestyrelsen 

 

Formanden for Udvalget for Større Jordbrug, jf. § 8, som også er Sektionens formand, har 

sæde i Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse og indgår i Landbrug & Fødevarers 

Fællesbestyrelse. 

 

Eksternt er Sektionen repræsenteret i Vildtforvaltningsrådet, i Skovrådet, i aktiviteter 

vedrørende landskabs- og bygningsfredninger og i The European Landowners’ 

Organization (ELO). Sektionen vil også kunne være repræsenteret i andre eksterne fora. 

 

Internt er Sektionen p.t. repræsenteret i Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion og andre 

interne udvalg m.v. 
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§ 4 Ledelse  

 

Sektionen er en del af organisationen Landbrug & Fødevarer og er underlagt de folkevalgte 

organer i Primærsiden i Landbrug & Fødevarer. 

 

Sektionens ledelse består af Udvalget for Større Jordbrug (Udvalget), som vælges på 

Sektionens årsmøder, jf. § 6. 

 

 

§ 5 Medlemskab 

 

§ 5.1 Medlemskategorier 

Interesserede kan opnå medlemskab af Sektionen mod betaling af et nærmere fastsat 

kontingent og efter begæring til Sektionen i Landbrug & Fødevarers sekretariat. 

 

Medlemskab af Sektionen kan opnås gennem en af tre medlemskategorier: 

 

Aktivt medlem (A-medlem) 

Følgende kan optages som A-medlem: 

 

• Aktive landmænd og/eller ejere af et gods, en herregård, en hovedgård eller en større 
landbrugs- eller skovejendom i Danmark, eller ejere af majoritetsandele i selskaber, 
der ejer sådanne ejendomme. Der kræves også medlemskab af en lokal 
landboforening (herunder Landøkonomisk Selskab).  

 

For så vidt angår medlemmer, som kommer fra Danske Godser og Herregårde (DGH), 

og som ikke er medlem af en landboforening, kræves, at disse skal opnå medlemskab 

af en landboforening senest samtidig med, at Sektionens kontingent for 2016 forfalder 

til betaling. 

 

Passivt medlem/bedriftsmedlem (B-medlem) 

Følgende kan optages som B-medlem: 

 

• Medlemmers familie eller ledende medarbejdere eller tidligere medlemmer, som ikke 
længere ejer en ejendom eller er aktive landmænd.  

 

B-medlemmer er ikke stemmeberettigede. 

 

Interessemedlem (C-medlem) 

Følgende kan optages som C-medlem: 

 

• Erhvervsdrivende i andre erhverv end jordbrugserhvervet (fx bank, realkredit, 
ejendomsmæglere, advokater m.v.)  

 

C-medlemmer er ikke stemmeberettigede.  

 

§ 5.2 Medlemsfortegnelse 

Medlemmerne registreres i en medlemsfortegnelse hos Sektionen i Landbrug & 

Fødevarers sekretariat, der også generelt forestår medlemsadministrationen. 
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§ 5.3 Udmeldelse 

Udmeldelse af Sektionen skal ske skriftligt med mindst tre måneders varsel til en 1. januar. 

 

 

§ 6 Årsmødet 

 

§ 6.1. Afholdelsestidspunkt 

Sektionens årsmøde afholdes hvert år i årets første kvartal.  

 

§ 6.2 Dagsorden 

Årsmødet skal omfatte: 

 

 1. Valg af dirigent 

 2. Udvalgets beretning 

 3.  Fremlæggelse af regnskaber  

 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder andel, der går til honorering af 

formand, næstformand og andre  

 5. Valg af medlemmer til Udvalget 

  I. I ulige år vælges: 

   a. 3 medlemmer, hvis Udvalget består af 6 eller 7 medlemmer, eller 

   b.  2 medlemmer, hvis Udvalget består af 5 medlemmer 

  II. I lige år vælges: 

   a. 4 medlemmer, hvis Udvalget består af 7 medlemmer 

   b.  3 medlemmer, hvis Udvalget består af 5 eller 6 medlemmer 

 6. Indkomne forslag 

 7. Eventuelt 

 

§ 6.3 Adgang til årsmødet 

Årsmødet fastlægger de overordnede rammer for Sektionens virksomhed. Til årsmødet har 

alle medlemmer adgang. Inviterede gæster m.v. har adgang til at overvære dele af 

årsmødet efter de retningslinjer, som fastlægges af Udvalget. Landbrug & Fødevarers 

formandskab har umiddelbart møde- og taleret på årsmødet. 

 

§ 6.4 Indkaldelse 

Sektionens årsmøde indkaldes skriftligt eller ved annoncering i Sektionens nyhedsbrev 

med mindst 30 dages varsel. 

 

Ekstraordinært årsmøde indkaldes på samme måde, hvis Udvalget beslutter det, eller når 

mindst 30 pct. af medlemmerne begærer det. 

 

§ 6.5 Referat 

Over forhandlinger og valg skrives et referat, som underskrives af dirigenten og mindst et 

af Udvalgets medlemmer. Referatet kan udarbejdes som en gengivelse af mødets 

beslutninger. 

 

§ 6.6 Stemmeregler 

Medlemmer, der er i kontingentrestance, er ikke stemmeberettigede.  
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Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Stemmeretten skal udøves personligt 

eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagter skal ved mødets begyndelse 

forelægges dirigenten til godkendelse, og ingen kan stemme ved mere end én fuldmagt. 

 

Afstemninger, med undtagelse af personvalg jf. § 7, afgøres ved absolut flertal, dvs. over 

halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. 

 

Alle afstemninger, med undtagelse af personvalg jf. § 7, foregår ved håndsoprækning, 

medmindre blot ét stemmeberettiget medlem forlanger afstemningen foretaget skriftligt. 

Herefter skal afstemningen foretages skriftligt. 

 

 

§ 7 Valg til Udvalget for Større Jordbrug (herefter ”Udvalget”) 

 

§ 7.1 Valg til Udvalget 

Valg til Udvalget foretages efter prioriteringsmetoden, se nærmere i bilag 2. 

 

§ 7.2 Valgperioder 

Udvalgets medlemmer vælges for to år ad gangen. Ved hvert årsmøde er 2-4 af Udvalgets 

medlemmer efter tur på valg, afhængig af hvilket antal af medlemmer Udvalget beslutter 

skal sidde i Udvalget for den kommende periode. 

 

Valgperioden regnes fra afslutningen af det ordinære årsmøde, hvor valget har fundet sted, 

og til afslutningen af det ordinære årsmøde, der afholdes to år senere.  

 

§ 7.3 Valgbarhed  

Valgbar til Udvalget er ethvert A- og B-medlem af Sektionen, der er rettidigt opstillet. 

Flertallet af Udvalgets medlemmer skal være ejere af et gods, en herregård, en hovedgård 

eller en større landbrugs- eller skovejendom i Danmark, eller ejere af majoritetsandele i 

selskaber, der ejer sådanne ejendomme. 

 

Ejerskab af et gods, en herregård, en hovedgård eller en større landbrugs- eller 

skovejendom i Danmark, eller ejerskab af majoritetsandele i selskaber, der ejer sådanne 

ejendomme, afgøres ved opstillingsfristen efter § 7.4. 

 

§ 7.4 Opstillingsfrister 

Navne på opstillede kandidater skal være sekretariatet i Landbrug & Fødevarer i hænde 

senest to uger før årsmødet og skal være ledsaget af en erklæring fra kandidaten om, at 

vedkommende er villig til at modtage valg. 

 

Navnene på de opstillede kandidater skal meddeles Sektionens medlemmer inden 

årsmødet. 

 

§ 7.5 Suppleringsvalg 

Udtræder et medlem af Udvalget før udløb af valgperioden, foretages på førstkommende 

årsmøde suppleringsvalg for den resterende del af det afgående medlems valgperiode. 

Suppleanten fungerer som medlem, indtil der er foretaget suppleringsvalg. 
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§ 8 Udvalget for Større Jordbrug (herefter ”Udvalget”) 

 

§ 8.1 Udvalgets størrelse 

Sektionen ledes af et Udvalg på i alt 5-7 medlemmer.  

 

§ 8.2 Udvalgets opgaver 

Udvalget er det strategi- og politikformulerende organ med hensyn til Sektionens opgaver. 

Det fastlægger Sektionens arbejdsområder og arbejdsopgaver og indstiller disse til 

godkendelse i Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse. Udvalget disponerer desuden 

over Sektionens budget og træffer beslutning om eventuel brug af Grundfondens og 

Støtteforeningens midler. Beslutning om anvendelse af de midler, der stammer fra 

kapitalen i DGH, sker efter indstilling fra Herregårdsudvalget. 

 

§ 8.3 Udvalgets konstitution 

Udvalget skal konstituere sig på sit første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen 

vælges en formand, der tillige bliver medlem af Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse, 

samt en næstformand.  

 

Personer til Sektionens øvrige tillidsposter vælges af Udvalgets medlemmer. 

 

I tilfælde, hvor formanden for Udvalget har forfald ved deltagelse i møder m.v., fungerer 

næstformanden som suppleant for formanden. Udvalget udarbejder selv de nærmere 

rammer for sit arbejde og opgavefordeling. 

 

§ 8.4 Beslutningsdygtighed 

Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede, såfremt Udvalget 

består af 7 medlemmer. Består Udvalget af 6 medlemmer kræves, at mindst 4 medlemmer 

er til stede, for at Udvalget er beslutningsdygtigt. Består Udvalget af 5 medlemmer kræves, 

at mindst 3 medlemmer er til stede, for at Udvalget er beslutningsdygtigt. Desuden kræves 

altid, at enten formanden eller næstformanden er til stede, før Udvalget er 

beslutningsdygtigt.  

 

§ 8.5 Afstemninger 

Afstemninger i Udvalget afgøres ved simpelt flertal. Dog skal der som minimum være 3 

udvalgsmedlemmer, som stemmer for forslaget. Ved stemmelighed tæller formandens 

stemme 2 stemmer. Hvis der er stemmelighed, og formanden ikke er til stede, tæller 

næstformandens stemme for 2 stemmer. 

 

§ 8.6 Tavshedspligt 

§ 8.6.1 Beslutning om tavshedspligt 

Det kan besluttes, at Udvalgets medlemmer har tavshedspligt om arbejdet i Udvalget 

i sager af følsom karakter. 

 

§ 8.6.2 Overtrædelse 

Overtrædelse af tavshedspligten kan medføre eksklusion fra Udvalget. 
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§ 9 Herregårdsudvalget 

 

Udvalget for Større Jordbrug udpeger et Herregårdsudvalg, som skal arbejde for at sikre 

de bedste vilkår for bygninger og bygningskultur. Herregårdsudvalget skal desuden arbejde 

for at skabe og opretholde netværksaktiviteter rettet mod ejere af godser og herregårde. 

Herregårdsudvalgets formand skal være medlem af Udvalget. Der henvises i øvrigt til 

vedhæftede Kommissorium for Herregårdsudvalget, bilag 1.  

 

 

§ 10 Sektionens politiske aktiviteter 

 

Sektionen arbejder, med respekt for natur, miljø og kulturelle værdier, for: 

 
 At sikre de større jordbrugsbedrifters erhvervspolitiske interesser. Større 

jordbrugsbedrifter vil ofte have flere erhvervsaktiviteter og ansatte.  

 At sikre disse bedrifters muligheder for frit at kunne drive erhvervsorienteret jordbrug.  

 At sikre mulighederne for bedrifternes fortsatte beståen og overdragelse til kommende 
generationer.  

 At sikre de bedst mulige betingelser for at drive og bevare danske godser og 
herregårde med tilhørende kultur- og naturværdier. 

 

Sektionen beskæftiger sig som udgangspunkt med følgende erhvervspolitiske områder (i 

ikke-prioriteret rækkefølge): 

  

 Generel erhvervspolitik for erhvervsmæssig drift af landbrug 

 Lige konkurrencevilkår uanset størrelse, driftsgren og nationalitet 

 Planteproduktion/målrettet regulering 

 Den private ejendomsret 

 Bo- og gaveafgift og generationsskifte 

 Natur- og kulturværdier 

 Skovpolitik 

 Jagt og vildtforvaltning 

 Bygninger og bygningskultur 

 Interessevaretagelse i EU via medlemskab i ELO, især i forhold til den fælles 
landbrugspolitik, hvor der arbejdes for lige konkurrencevilkår uanset størrelse, 
driftsgren og nationalitet 

 

Sektionens aktivitetsområder aftales i øvrigt nærmere mellem Udvalget og Landbrug & 

Fødevarers Primærbestyrelse. 

 

 

§ 11 Sektionens medlemsservice 

 

Sektionen servicerer som udgangspunkt sine medlemmer således: 

 

 Udsendelse af nyhedsbrev 

 Overordnet rådgivning vedrørende håndtering af konkrete sager 

 Udarbejdelse af årshjul, hvoraf alle relevante medlemsaktiviteter fremgår 

 Afholdelse af årsmøde i første kvartal 

 Afholdelse af vinterseminar  

 Et årligt ungdomsarrangement 

 Netværksaktiviteter 
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 Gennemførelse af seminarer, temadage m.v. af særlig interesse for Sektionens 
medlemmer 

 Udvalget fastlægger det nærmere indhold i Sektionens medlemsservicering inden 
for rammerne af det aftalte budget 

 
 

§ 12 Sekretariat 

 

For Udvalget og Sektionens medlemmer arbejder Landbrug & Fødevarers sekretariat. Det 

er bl.a. sekretariatets opgave til enhver tid at tilsikre Udvalget relevant information om 

Landbrug & Fødevarer og dets aktiviteter. 

 

Blandt sekretariatets ansatte råder Sektionen desuden i et nærmere aftalt omfang over 

visse faste medarbejdere, der udfører opgaver for medlemmerne og forbereder og følger 

op på Udvalgets initiativer.  

 

Landbrug & Fødevarers administrerende direktør udpeger i samarbejde med Udvalget en 

fast sekretær for Udvalget. 

 

 

§ 13 Kontingent, aflønning og økonomi 

 

§ 13.1 Kontingent 

Ethvert medlem af Sektionen skal betale et kontingent.  

 

Kontingentet fastsættes af Udvalget og fremgår af Sektionens til enhver tid gældende 

Kontingentregulativ. 

 

Kontingentet opkræves af Landbrug & Fødevarers sekretariat eller efter aftale af de lokale 

landboforeninger hvert år inden udgangen af marts måned. 

 

§ 13.2 Sektionens indtægter og udgifter 

Indtægter til Sektionen er som udgangspunkt følgende: 

 

 Bidrag fra Landbrug & Fødevarer 

 Kontingent fra Sektionens medlemmer 

 Bidrag fra Støtteforeningen for Sektionen for Større Jordbrug  

 Bidrag fra Tolvmandsforeningernes Grundfond 

 Indtægter fra samarbejdsaftaler, annoncer i nyhedsbreve og andre aktiviteter 

 

Udgifter for Sektionen er følgende: 

 Andel af løn- og kontorholdsudgifter i sekretariatet 

 Udsendelse af nyhedsbreve 

 Aflønning af formanden og næstformanden for Udvalget 

 Aflønning ved mødedeltagelse 

 Omkostninger til andre aktiviteter  

 

§ 13.3 Aflønning 

Udvalget fastsætter formandens honorar. Formandens honorar er for 2014 fastsat til 

204.446 kroner. 
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Næstformanden aflønnes efter Landbrug & Fødevarers generelle honorarregler. 

 

§ 13.4 Regnskab 

Der udarbejdes internt regnskab for Sektionens drift, som fremlægges på årsmødet. 

 

 

§ 14 Ændring af Sektionens forretningsorden 

 

Sektionens forretningsorden kan alene ændres af Udvalget med efterfølgende 

godkendelse af årsmødet og Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse.  

 

 

§ 15 Ikrafttrædelse 

 

Nærværende forretningsorden træder i kraft, når den er godkendt af Landbrug & 

Fødevarers Primærbestyrelse den 4. november 2014, forudsat at delegeretmødet den 5.-

6. november 2014 godkender den ændrede Forretningsorden for Primærsiden i Landbrug 

& Fødevarer. 

 

Forretningsordenen blev revideret ved årsmødet 2. februar 2016 og godkendt i Landbrug 

& Fødevarers Primærbestyrelse 11. januar 2017. 

 

Siden revideret ved årsmødet 29. januar 2018. Forinden godkendt i Landbrug & 

Fødevarers Primærbestyrelse 27. november 2017. 
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Bilag 2: Regulativ for valg efter prioriteringsmetoden 

Valg til Udvalget for Større Jordbrug sker efter § 7 i Forretningsorden for Sektionen for 

Større Jordbrug. 

 

Nærværende regulativ supplerer og udbygger bestemmelserne herom. 

 

Stemmetællere 

Der udpeges to stemmetællere, der skal forestå optællingen af stemmer til valget samt 

udarbejde valgskema med kandidater og opnåede stemmer efter prioriteringsmetoden. 

 

Prioriteringsmetoden 

Prioriteringsmetoden betyder, at de opstillede prioriteres ved at sætte den kandidat, som 

man helst ser valgt, som nr. 1 (dvs. øverst på stemmesedlen). Den kandidat, som man 

dernæst ønsker valgt, sættes nr. 2 på stemmesedlen og så fremdeles, indtil det antal 

udvalgsmedlemmer, som skal vælges af årsmødet, er påført. 

 

Fordelingstallet 

Fordelingstallet kan opgøres således: 

 

𝐹𝑜𝑟𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑡 =
antal gyldigt afgivne stemmer

antal ledige pladser
 

 

Hvis fordelingstallet ikke giver et helt tal, afrundes opad til nærmeste hele tal. 

 

Optællingsmetode 

En stemmeseddel er ugyldig, hvis den er påført færre end det antal udvalgsmedlemmer, 

der skal vælges, hvis linjer er sprunget over, eller hvis navne, der ikke er optaget på 

valglisten, er anført. Spørgsmålet om en stemmeseddels ugyldighed afgøres af 

stemmetællerne. Eventuel uenighed afgøres af dirigenten. 

 

Stemmetællerne sorterer først stemmerne efter den kandidat, der står opført som nr. 1 på 

hver stemmeseddel, og der tælles op, hvor mange stemmer hver kandidat har opnået efter 

denne sortering. 

 

Herefter lægges de optalte 1. stemmer sammen. Det herved fremkomne tal giver antallet 

af afgivne stemmer, hvilket tal herefter divideres med antallet af ledige poster, hvorefter 

man har fordelingstallet. 

 

For at blive valgt efter første stemmetælling kræves et antal afgivne 1. stemmer mindst 

svarende til fordelingstallet. Har nogen kandidater opnået fordelingstallet, er de valgt. 

 

Er der flere, der har opnået fordelingstallet, end der skal vælges, er kandidaterne valgt i 

henhold til deres samlede stemmetal. 

 

Hvis et valg ved sammentællingen er afgjort med snæver margin (1-2 stemmers forskel), 

foretages fintælling af de pågældende stemmer med det samme. 

 

Hvis ikke tilstrækkeligt antal 1. stemmer 

Såfremt en kandidat ikke har opnået et tilstrækkeligt antal 1. stemmer, optælles 2. 

stemmer, der tillægges 1. stemmerne. For at blive valgt efter anden stemmetælling kræves, 
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at summen af 1. og 2. stemmer minimum svarer til fordelingstallet. Proceduren gentages, 

indtil alle pladser er besat. 

 

Flere kandidater med samme antal stemmer 

I tilfælde af at to eller flere kandidater har samme antal stemmer efter anden, tredje osv. 

stemmetælling, er det afgørende, hvem af de pågældende kandidater der har opnået flest 

1. stemmer. 

 

Ved fuldstændig stemmelighed – også vedrørende højst prioriterede stemmer – afgøres 

valget ved lodtrækning, som foretages af dirigenten. 

 

Bekendtgørelse af valgets resultat 

Optællingsskemaet afleveres til dirigenten, der også orienteres om antallet af 

gyldige/ugyldige stemmer. Dirigenten bekendtgør valgets resultat og afgør herunder, om 

samtlige stemmetal skal oplyses. 

 

Ændringer 

Sektionens forretningsorden kan ændres af Udvalget for Større Jordbrug med 

efterfølgende godkendelse på årsmødet. 

 

Vedtaget af Udvalget for Større Jordbrug og godkendt af Sektionens årsmøde d. 2. februar 

2016 og Landbrug & Fødevarers Primærbestyrelse 11. januar 2017. 


