
SLIK MELDER DU DEG INN I 
NORGES BONDELAG
• Gå inn på bondelaget.no
• Ring telefon 22054500
• Send SMS BONDE<navn> 

og<telefonnummer> til 2030

Telefon: 22 05 45 00
bondelaget@bondelaget.no  
www.bondelaget.no
Facebook.com/Bondelaget

KONTAKT
Vi er stolte av å representere 
landets største organisasjon 
for bønder med 63.000 
medlemmer. 

Hver dag leverer Bondelagets  
medlemmer råvarer til maten  
som spises i Norge, pleier  
landskapet og gir gode  
matopplevelser. 

Med bakgrunn i vår kjærlighet 
til norsk mat arbeider Norges 
Bondelag hardt for å bedre 
vilkårene for landbruket, 
fremme felles saker og trygge 
bygdenes økonomiske, sosiale 
og kulturelle interesser. 

BLI MEDLEM
2019
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NORGES BONDELAG 
ER DITT FAGLAG 

Som medlem i Norges Bondelag står du 
sammen med 63 000 andre som synes det 
er viktig at beslutningstakerne i det norske                     
samfunnet utvikler norsk matproduksjon. Du 
får også unike personlige medlemsfordeler. 
Norges Bondelag har tyngde og kompetanse til å 
fremme saker og bli hørt. 

NORGES BONDELAG 
ER DITT TALERØR

• Aktiv kontakt med Storting, regjering og  
myndigheter.

• Utvikler forholdet mellom landbruket og  
forbrukerne.

• Representerer bonden i offentlige utvalg og 
arbeidsgrupper.

• Gjør bonden og landbruket synlig i mediene.
• Sørger for at flere blir kjent med landbruket 

gjennom Åpen Gård og Den grønne skolen. 
 

NORGES BONDELAG  
ER DIN ORGANISASJON

• Aktive lokallag samler landbruksinteresserte  
i et sosialt og faglig fellesskap og er bondens 
interesseorganisasjon i bygda.

• Gir veiledning per telefon om landbruksjuss, 
skatt og regnskap, samt næringspolitikk.

• Gir informasjon om aktuelle saker på nett 
og gjennom Bondebladet.

NORGES BONDELAG ARBEIDER FOR

• Inntekt og velferd som sikrer rekruttering
• Livskraftige bygdesamfunn og aktivt 

landbruk i hele landet.
• Økonomiske vilkår som gir grunnlag for  

attraktive arbeidsplasser i landbruket.
• Skatte- og avgiftssystem som gir  

næringsdrivende gode vilkår.
• Grunneierens rett til å bruke gårdens        

ressurser i næringssammenheng.
• Et sterkt jordvern.
• Nasjonal handlefrihet, slik at Norge kan  

føre sin egen landbrukspolitikk.
• Sikre markeder for norske  

landbruksprodukter.
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