
NORGES BONDELAG  
- DIN ORGANISASJON
•  Faglig og sosialt fellesskap i 515 lokallag landet over.

•  Rådgivning vedrørende landbruksjus, skatt,  
regnskap og næringspolitikk. 

•  Studietilbud og kurs.
•  Gratis standardavtaler for bønder og grunneiere.

•  Egne tilbud til unge bønder.
•  Gratis abonnement på Bondebladet.

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

KONTAKT
DETTE ER NORGES BONDELAG
Norges Bondelag er landets største organisasjon 
for bønder og bondevenner med over 63 000 
medlemmer.

Norges Bondelag er en demokratisk medlems- 
organisasjon med 515 lokallag og 18 fylkeslag.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for  
landbruket, fremme felles saker og trygge bygdenes  
økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.

Norges Bondelag er avtalepart i jordbruks- 
forhandlingene og arbeider med politisk 
påvirkning for å gi bonden og distriktene gode  
økonomiske rammevilkår. 

Norges Bondelag arbeider med utmarksspørsmål, 
eiendomsspørsmål, rovdyr, skatt og juss,  
landbruksutdanning, miljø og klima, 
kommunikasjon og informasjonsarbeid og mye,  
mye mer.

PERSONLIG MEDLEM

2019



HVORFOR VÆRE MEDLEM, 

NÅR JEG IKKE ER BONDE? 
 
Norges Bondelag er den største interesse- 
organisasjonen for norsk mat og landbruk. Vi har 
over 63 000 medlemmer. Omtrent halvparten 
av disse verken eier eller driver gård. Disse 
medlemmene gir Norges Bondelag ekstra styrke og 
gjør Norges Bondelag til noe mer enn en fagforening 
for bønder.  
 
Som personlig medlem støtter du Bondelagets  
arbeid for: 

• Trygg og ren mat til alle.

• Livskraftige bygdesamfunn i hele landet. 

• Et sterkt jordvern.

• Arbeidsplasser i næringsmiddelindustri og  
handel.

• Nye næringer innen lokalmat og gårdsturisme. 

• Klimasmart landbruk.

HVA KOSTER DET Å VÆRE 

PERSONLIG MEDLEM? 
Den personlige medlemskontingenten er kr 935,- i 2019. 
Noen får en redusert kontingent og betaler kun kr 610,-: 

•  Ungdom til og med 25 år (295,- dersom man også er 
medlem i 4H eller Norges Bygdeungdomslag). 

•  Personlige medlemmer fra og med fylte 69 år.

•  Husstandsmedlemmer.

PERSONLIGE MEDLEMSFORDELER

•  Sosialt og faglig fellesskap i lokallag landet over.

•  Gratis abonnement på Bondebladet.

•  Medlemsrabatt på private tingforsikringer i Gjensidige.

•  Gunstige kollektive personforsikringer gjennom  
Bondelagets Personforsikringskontor.

•  Gode betingelser hos Landkreditt Bank.

•  Medlemsrabatt på drivstoff, byggevarer, telefoni,  
reise m.m gjennom Landbrukets fordelsprogram Agrol.

•  Medlemsrabatt på nye abonnement hos Tun Media.

HVEM KAN VÆRE MEDLEM I 

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

Norske bønder leverer trygg kvalitetsmat til alle. Vi 
bidrar til bosetting i bygdene og holder landskapet 
åpent, og vi skaper 90 000 arbeidsplasser i landbruket 
og tilhørende næringsmiddelindustri. Landbruket skaper 
goder for fellesskapet og bidrar til framtidig velferd i 
Norge.

Norges Bondelags hovedmål for norsk landbruk er å øke 
den bærekraftige matproduksjonen og  
sjølforsyninga basert på norske ressurser.

Ønsker du å støtte Norges Bondelags arbeid?  
Bli medlem!


