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KONTAKT

BLI MEDLEM

NORGES BONDELAG - DITT FAGLAG  

Som medlem i Norges Bondelag står du sammen med  
62 000 andre medlemmer. Sammen har vi tyngde og 
kompetanse til å fremme saker og bli hørt. Vi har aktiv 
kontakt med Storting og Regjering, og jobber hardt for 
å utvikle forholdet mellom landbruket og forbrukerne. 
Bondelaget er ditt talerrør og vi representerer bonden i 
offentlige utvalg og arbeidsgrupper, og gjør landbruket synlig 
i mediene. Vi sørger for at flere blir kjent med landbruket 

gjennom Åpen Gård og Den grønne skolen. 

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

DETTE ER NORGES BONDELAG
 
Norges Bondelag er landets største organisasjon for 
bønder og bondevenner med over 62 000 medlemmer. 
Norges Bondelag er en demokratisk medlems-organisas-
jon med over 500 lokallag og 18 fylkeslag. Norges Bonde-
lag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket, fremme 
felles saker og trygge bygdenes økonomiske, sosiale og 
kulturelle interesser.



UNGDOMSMEDLEMSKAP
 
Ungdomsmeldemskap er et tilbud til deg som er 25 år eller 
yngre. I 2020 er ungdomskontingenten 620 kr. For  
medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og i 4H Norge er 
kontingenten 299 kr.

Som ungdomsmedlem er du fullverdig medlem i Norges 
Bondelag, men du betaler en redusert
kontingent.

Som medlem støtter du opp om arbeidet Bondelaget gjør 
for norsk mat og landbruk. For Bondelaget er det viktig å ha 
med deg som er ung medlem. Du er fremtida!

Som ungdomsmedlem hos oss får du blant annet gode 
fordeler på forsikring, blant annet 36 % rabatt på privat 
bilforsikring hos Gjensidige. 
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MEDLEMSFORDELER 

• Faglig og sosialt felleskap i 500 lokallag landet over
• Rådgivning vedrørende landbruksjus, skatt, regnskap og 

næringspolitikk
• Studietilbud og kurs
• Gratis abonnement på Bondebladet 
• Gratis standardavtaler: Jordleie, leie av melkekvote, 

tomtefestekontrakt, småkraftverk, odelsfraskrivelse og 
prioritetsvikelse, hest på fremmed grunn med mer

•  Gunstige forsikringsordninger, blant annet kollektive 
personforsikringer gjennom Bondelagets Person- 
forsikringskontor

• Gode betingelser hos Landkreditt Bank
•  Medlemsrabatt på drivstoff, byggevarer, telefoni,  

reise m.m gjennom Landbrukets fordelsprogram Agrol
• Medlemsrabatt på nye abonnement hos Tun Media
• Medlemsrabatt på private tingforsikringer i Gjensidige.
• Gunstige kollektive personforsikringer 

gjennomBondelagets Personforsikringskontor.

HVA KOSTER MEDLEMSKAPET?  

Den personlige medlemskontingenten er kr 950,- i 2020. 
Noen får en redusert kontingent og betaler kun kr 620,-: 

•  Ungdom til og med 25 år (299,- dersom man også er 
medlem i 4H eller Norges Bygdeungdomslag). 

•  Personlige medlemmer fra og med fylte 70 år.

•  Husstandsmedlemmer. 

Bruksmedlemmer og selskap med jordbruksproduksjon 
betaler i tillegg kontingent til Bondelagets Servicekontor AS 
beregnet ut fra areal og produksjon. Norges Bondelag bruker 
areal- og husdyrtall fra søknad om produksjonstilskudd til 
Landbruksdirektoratet som grunnlag for areal- og produks-
jonsavhengig kontingent.

Vi ønsker alle som har et hjerte for norsk mat og  
landbruk velkommen som medlemmer i Norges  
Bondelag! 


