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Kjære hesteeier

En stor del av hesteholdet i Norge drives med utgangspunkt i landbruks- 

eiendommer og bidrar til å opprettholde bruk av dyrka mark og utmark over 

hele landet. Det arbeidet vi gjør i Norges Bondelag kommer også deg som  

hesteeier til gode. Blant annet forhandler vi hvert år om flere tilskudd som 

bidar til å redusere kostnadene i hesteholdet. I områder med mye hest er det 

også fornuftig å gjøre skriftlige ferdselsavtaler med grunneier. Vi har utarbei-

det forslag til slike avtaler.  Vi ønsker å gjøre mer, og vil gjerne ha deg med på 

laget.

Norges Bondelag arbeider for å styrke tilskuddsordninger som 
kan gi lavere kostnader i hesteholdet. Vi utarbeider også avtaler 
for bruk av hest, for å forebygge konflikter med grunneiere. 

Med deg med på laget  
kan vi gjøre enda mer.



Sammen gjør vi en forskjell

• Hvert år forhandler vi med staten om tilskudd til produksjon av gras og 

fôr. Disse tilskuddene bidrar til lavere fôrkostnader, også i hesteholdet. 

• For hesteeiere er det også mulig å få areal- og kulturlandskapstilskudd, og 

størrelsen på disse varierer med hvor i landet du holder til. 

• For hester som disponeres av et jordbruksforetak gis det tilskudd til å ha 

hest på beite. Tilskuddet gis både for hester på innmarksbeite og hester 

som er på utmarksbeite hele sommeren. 

• Avhengig av hvilke prioriteringer som gjør i det fylket du bor kan det gis 

tilskudd til investeringer gjennom bygdeutviklingsmidler. Disse midlene 

kan brukes til alt fra investeringer i bygninger til kurs og tjenestetilbud 

som vil styrke hesteholdet.

 



Om Norges Bondelag

I Norges Bondelag arbeider 
vi for best mulig vilkår for 
landbruket i Norge og for 
å vise næringas betydning 
i samfunnet. Med 61 000 
medlemmer, 13 fylkeslag og 
500 lokallag skaper vi mange 
faglige og sosiale møteplasser. 
Sammen jobber vi for trygg, 
ren og god norsk mat,  
produsert på norske ressurser.

Medlemsfordeler

• Sosialt og faglig felleskap
• Rådgiving og juridisk  

bistand
• Gratis jordbruksrelaterte  

standardavtaler
• Gode avtaler med Agrol, 

Gjensidige, Tun Media 
Landkreditt Bank og 
Forsikring

 
Meld deg inn 

• Elektronisk innmeldings- 
skjema på  
bondelaget.no/bli-medlem

• SMS-innmelding. Send 
BONDE <navn> og <nummer> 
til 2030. Du blir kontaktet per 
telefon

• Telefon: Ring Norges  
Bondelag tlf 22054502 eller 
fylkeskontoret

Bli medlem 

i Norges Bondelag
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