Medlemsavgiften beror på hur mycket mark du äger/brukar och
vilken omsättning du har. För dig med företag är hela summan
förutom den ideella avgiften om 285 kr avdragsgill. Du kan
välja att dela upp avgiften och betala månadsvis via autogiro.
Företagarmedlem
Den som äger/brukar åker och/eller skog eller
som har omsättning från företag inom de gröna
näringarna som överstiger 50 000 kr. Omsättningen är de samlade intäkterna i företaget inklusive
arrende, gårdsstöd och övriga EU-ersättningar.
Omsättning från skogsavverkning ingår inte.
Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 1 435 kr (plus moms).
Rörlig serviceavgift enl. tabell nedan (plus moms).
Räkna ut din medlemsavgift:
Ideell avgift
285 kr
Fast serviceavgift
+ 1 435 kr
Ev åkeravgift
+ ……....… kr
Ev skogsavgift
+ ……....… kr
Ev omsättningsavgift
+ ……....… kr
Ev familjemedlemsavgift
+ ……....… kr
Summa avgift
= ……....… kr

Du kan
även göra din
ansökan direkt
hos
Medlemsser vic
e på
medlemsser vic
e@lrf.se
eller 010 -184
40 00

Personmedlem
Medlem som inte äger/brukar jord
eller skog och som inte har omsättning
från företag inom de gröna näringarna
som överstiger 50 000 kr.
Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 1 435 kr
Under 28 år eller studerande
Företagarmedlem/Personmedlem
Ideell avgift: 285 kr
Fast serviceavgift: 235 kr
Familjemedlem
Som familjemedlem räknas till exempel
make, maka, sambo, syskon, barn,
förälder, kompanjon eller anställd till
företagare eller personmedlem.
Ideell avgift: 285 kr

Frankeras ej
LRF betalar
portot

Lantbrukarnas Riksförbund
Medlemsservice
Svarspost 200 000 78
658 00 Karlstad
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Medlemsavgift 2021

Medlemsansökan

Jag önskar betala månadsvis via autogiro

Namn
Personnummer
Adress
Postnummer

Postadress

Telefon

E-postadress

Produktiv areal skogsmark, ha

Brukad areal åkermark, ha

Omsättning i de gröna näringarna exkl skogsavverkning

Studerande, lärosäte

Är någon annan på din adress redan medlem? Ange namn och medlems- eller personnummer.
Jag vill även ta med följande som familjemedlem. Ange namn och personnummer.
Värvad av (ange namn och medlems- eller personnummer).
Eventuellt önskemål om lokalavdelningstillhörighet

Uppgifterna du lämnar sparas för att kunna ge dig som medlem i LRF tillgång till anpassad information, tjänster och erbjudanden.
Uppgifterna används även för intern statistik inom LRF. Fullständig information om GDPR hittar du på lrf.se/GDPR

Medlemsavgiften beror på hur mycket mark
du äger/brukar och vilken omsättning du har.
Areal

0 ha

Åker,
kr

Sydskog, Nordskog,
kr
kr

Fjällnära
skog, kr

0

0

0

0

105

65

40

0

5 – 24,9 ha

280

130

80

0

25 – 49,9 ha

555

315

195

0

50 – 74,9 ha

895

500

300

0

75 – 124,9 ha

1 310

750

450

0

125 – 199,9 ha

1 470

995

600

0

200 – 299,9 ha

1 655

1 500

900

0

Över 300 ha

1 655

1 870

1 120

0

0,1 – 4,9 ha

Omsättning, kr

Avgift, kr

0 – 49 000

0

50 – 199 000

175

200 – 599 000

415

600 – 1 199 000

670

1 200 – 1 999 000

1 005

2 000 – 3 999 000

1 470

4 000 – 5 999 000

1 760

Över 6 000 000

2 015

Medlemmar i regionerna i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna, Gävleborg
och Värmland betalar avgift för nordskog oberoende av var i landet skogsfastigheten är belägen.
Medlemmar i övriga landet betalar avgift för sydskog. Fjällnära skog är avgiftsfri.

