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

•  Rådgivning vedrørende landbruksjuss, 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

 
HVA FÅR DU SOM MEDLEM?

Når du støtter opp om norsk landbruk får du 
gode rabatter og medlemsfordeler!  
 
Medlemmer i Norges Bondelag får medlems-
fordeler og rabatter i Agrol, Landkreditt Bank,
Gjensidige, Bondelagets Personforsikringskontor 
og Tun Media.

Eksempler på medlemsfordeler:

• Bondebladet ukentlig.

• Gunstige medlemspriser på personforsikring.

• Medlemsrabatt på inntil 20% på  
private forsikringer i Gjensidige - inntil 15% 
rabatt på bilforsikring for unge under 30 år.

• Medlemsfordeler i Landkreditt Bank, blant 
annet vekstkonto med gunstig rente.

• Agrolavtalen som gir rabatter på drivstoff, 
dekk, bilkjøp, reiser m.m.Foto: Hege Aae
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ER DU ENIG MED BONDELAGET?
Norge må ha en aktiv landbrukspolitikk. 

Landbrukspolitikken skal sikre, legge til rette for og 
øke norsk matproduksjon.

Norske forbrukere må sikres trygg og ren mat som de 
vet hvor kommer fra.

Matjorda skal bevares som matjord.

Alle land bør ha rett til å beskytte egen  
matproduksjon med tollvern. Norsk mat skal i størst 
mulig grad produseres på norske ressurser, ikke på 
import.

Størrelsen på produksjonen bør bestemmes av  
ressursgrunnlaget, ikke av politisk ideologi.

Fordi ressursgrunnlaget er forskjellig trenger vi både 
små, middels og store bruk.

Norsk matproduksjon skal skje på lag med naturen 
og miljøet.

UNGDOMSMEDLEMSSKAP
Ungdomsmeldemskap er et tilbud til deg som er  
25 år eller yngre. I 2019 er ungdomskontingenten 
610 kr. For medlemmer i Norges Bygdeungdomslag og 
i 4H Norge er kontingenten 295 kr.

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

Du trenger ikke ha bakgrunn fra gård for å bli 
medlem. Alle som bryr seg om matproduksjonen og 
landbruket i Norge, er hjertlig velkomne.

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. 
 
Dine meninger er viktige for oss, og ditt  
medlemskap teller når vi skal påvirke politikerne til 
å ta gode valg.

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, sosial 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.


