
SOS-linjen for medlemmer

Krisehjælp



Landbruget oplever desværre en stig-
ning i antallet af konkurser og bedrifter 
i økonomisk krise. Derfor har vi hos Agri 
Nord oprettet en hotline, hvor med-
lemmer kan hente hjælp uden at være 
bange for, at taxametret tæller fra før-
ste færd.

Hvilke handlemuligheder har man som 
landmand, når regningerne ikke længe-
re kan betales, eller der er udsigt til, at 
banken lukker for kreditten om nogle 
måneder? Det kan være svært at over-
skue situationen, når man står midt i 
orkanens øje.

Agri Nords formand, Carl Chr. Pedersen, 
håber, at medlemmerne tager imod 
den udstrakte hånd, som SOS-linjen er. 

– Vores medlemmer skal have mulighed 
for gratis at hente rådgivning, når det 
ser aller sortest ud. Helt konkret opret-
tes Agri Nord SOS med telefon 96 351 
112, hvor vores medlemmer kan ringe 
uanset tidspunkt. Vi tilbyder et gratis 
møde, hvor man kan diskutere mulig-
hederne igennem med vores advokat 
eller en af vores konsulenter, fortæller 
Carl Chr. Pedersen.

SOS-linjen giver mulighed for at få en 
fortrolig snak med Agri Nords advokat 
og et gratis møde, hvor landmanden får 
lejlighed til at diskutere sine mulighe-
der igennem.

Agri Nord kæmper for dig hvis krisen rammer



Gode råd når krisen rammer
• Søg hjælp fra dine rådgivere inden det 

er for sent, og banken allerede har 
smækket kassen i.

• Lav aftale med dine kreditorer, hvis 
der er udsigt til ikke at kunne betale 
regningerne i den nærmeste fremtid.

• Undersøg dine rettigheder.

• Skriv ikke under på en salgsfuldmagt 
uden at søge rådgivning først.

• Inddrag familien i overvejelserne om 
fremtiden og søg eventuelt professio-
nel hjælp fra en socialrådgiver eller  
lignende. Husk at Landbrug &  
Fødevarer tilbyder gratis krisehjælp.

Landbrug & Fødevarers tilbud:
• Få akut krisehjælp på telefon-hotline 

7020 0442 som er bemandet alle 
hverdage mellem 9 og 12.

• Få en startpakke som indeholder op til 
fem timers samtaler og socialrådgiv-
ning.

• Deltag i en erfa-gruppe sammen med 
din ægtefælle. 
Der er typisk 10 deltagere.

Agri Nord kæmper for dig hvis krisen rammer



Henrik Nielsen, advokat i Agri Nord tilføjer:
• Sørg for ikke at have for mange løse 

kreditorer.

• Hvis likviditeten strammer til, er det 
vigtigt, at have en tæt dialog med 
rådgiver og bank.

• Søg rådgivning inden likviditeten er 
blevet så stram, at der ikke kan ske 
betaling af lokale og små kreditorer.

• Hvis banken har lukket for kreditten 
vær da opmærksom på ikke at bruge 
lokale og andre kreditorer som kasse-
kredit.

• Hvis banken har opsagt arrangemen-
tet og ønsker afvikling af landbruget, 
er det vigtigt at have rådgiver med til 
bankmøderne.

• Hvis der indgås aftale om afvikling 
af landbruget med banken, er det 
vigtigt, at der samtidig laves aftale 
om, hvorledes gælden afvikles efter 
landbrugsvirksomheden er solgt.

• Sørg for at drøfte situationen med fa-
milie, rådgiver eller andre du tillid til.


