
Interessen er enorm for bruk av hest til sports- og  
fritidsaktiviteter i Norge. Hest er en viktig del av drifta på 
mange gårdsbruk som tilleggsnæring til jordbruket.
Norges Bondelag arbeider for å styrke tilskuddsordninger 
som kan gi lavere kostnader i hesteholdet. Vi utarbeider 
også standardavtaler for bruk av hest, for å forebygge 
konflikter med grunneiere. Bli med på laget!

Norges Bondelag oppnår resultater for  

hesteeieren



Viktig å være organisert

- Det er viktig å være organisert uansett 
produksjon. Vi må stå sammen, sier Berit
Grindflek.
Sammen med ektemannen driver Berit 
hestenæring og saueproduksjon på gården 
Lia i Ren- dalen. Med sine 35 hester tilbyr 
de fjell- og turridning, rideskole, avl og 
oppdrett. Det har de gjort i 15 år, og de 
har aldri vært i tvil om at det er riktig å 
være bondelagsmedlem.

- Det er viktig å stå sammen i landbruket. Dette blir viktigere og viktigere med 
tanke på hvordan landbrukspolitikken har utviklet seg. Bondelaget er en stor 
og stødig organisasjon som er til stede for medlemmene. Der kan man søke 
hjelp og bistand dersom man trenger det, og de jobber for best mulig vilkår 
for hestenæringa, sier Berit.
Hun trekker også fram medlemsfordelene man får som bondelagsmedlem.
- I tillegg har man mange medlemsfordeler blant annet i Gjensidige,  
Landkreditt og Agrol.

 

Kjære hesteeier!
En stor del av hesteholdet i Norge drives 
med utgangspunkt i landbrukseiendommer 
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
utarbeidet forslag til slike avtaler. Vi ønsker 
å gjøre mer, og vil gjerne ha deg med på 
laget.Lars Petter Bartnes 

leder i Norges Bondelag



Vi skaper resultater for hesteeierne

• 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.
 



I Norges Bondelag arbeider vi for 
best mulig vilkår for landbruket i 
Norge og for å vise næringas  
betydning i samfunnet. Med 63 000 
medlemmer, 18 fylkeslag og 515 
lokallag skaper vi mange faglige og 
sosiale møteplasser. Sammen  
jobber vi for trygg, ren og god norsk 
mat, produsert på norske ressurser.

 
Medlemsfordelene 
i Norges Bondelag 

• Sosialt og faglig felleskap
• Rådgiving og juridisk bistand
• Gratis jordbruksrelaterte  

standardavtaler
• Gode avtaler med Gjensidige, 

Landbruksforsikring, Agrol, 
Landkreditt Bank, Tun Media

 
Slik melder du deg inn 

i Norges Bondelag 

• Elektronisk innmeldingsskjema 
på bondelaget.no

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

• Telefon: Ring Norges Bondelag  
tlf 22054500 eller fylkeskontoret
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