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Informasjonsplakater – Her dyrkes… 
Gjennom informasjonsplakater, der folk ferdes til fots, ønsker vi å nå fram med budskapet 

om betydningen av norsk landbruk, å ta vare på arealene og hva matjord brukes til. Vi vil 

øke respekten for det som vokser og bevisstheten om økt matproduksjon.  

 

Hva kan vi gjøre? 
Vi vil at lokallag og enkeltbønder setter opp enkle informasjonsplakater der folk ferdes.  

De fleste som skal på ut tur i utmark, i skogen, på turstier osv, går langs jorder og 

åkerkanter, gjennom gårdstun og på driftsveier og skogsbilveier. Mange på joggetur løper 

på stier langs jorder. Folk som går tur er gjerne opptatt av grønne verdier, lokal 

matproduksjon og miljøspørsmål. Noen er også rett og slett nysskjerrig på hva de ser på et 

jorde. 

 

Vi ønsker å begynne med dette nå i vår og at plakatene står ute hele vekstsesongen. Alle 

bønder kan gjøre en informasjonsjobb. 
 

Norges Bondelag har laget et sett med plakater som forteller om hva jordene og arealene 

brukes til.  

 

Hvordan er plakatene? 
På plakatene er det informasjon om  

- hva de ser på jordet foran seg – hvilke vekster eller dyr 

- mer om den aktuelle produksjonen  

- litt om landbruk i Norge, kulturlandskap, klima, osv.  

 

Vi har laget plakater for hovedproduksjonene som korn, mjølkekyr, grasdyrking, 

utmarksbeite, poteter og frukt. Plakatene finns på begge målføre. Mindre opplag for andre 

produksjoner kan lages, og vi tar gjerne imot innspill til innhold/tekst. Forslag kan sendes: 

Elin.Marie.Stabbetorp@bondelaget.no  

 

Plakatene er laget i et sterkt plastmateriale og tåler vær og vind. Størrelsen er litt større enn 

A3, dvs 45x32 cm. 
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Hvordan? 
Plakater bestilles fra nettbutikken i Norges Bondelag. Alle, både lokallag og enkeltbønder 

kan bestille slike plakater. Der er fint om lokallaget kan gjøre en vurdering av hvor det er 

spesielt godt egnet å sette opp slike plakater. Plakatene er gratis. 

 

Vi vil gjerne ha bestillinger så raskt som mulig, slik at vi kan beregne hvor mange plakater 

som skal lages. Bestill helst innen 10. april. Vi legger opp til at plakatene er ferdig til 

utsending ca 20. april. 

 

Lokallag og bønder må sjøl montere plakatene på plater som settes opp på stolper eller 

staur. Gjør gjerne dette ordentlig, slik at det ser bra ut. Tips: Bruk vannfast plate og 

skråskjær stolpen. 

 

Nedenfor er eksempel på plakat om potetdyrking. De andre plakatene kan du se i 

varegruppe Plakater i nettbutikken. 

(http://www.bondelaget.no/plakater/category2792.html) 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Harald Velsand 
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