
Stortinget har satt som mål å øke matproduksjonen på norske ressurser. Da 
er det avgjørende at vi øker kornproduksjonen og reduserer behovet for 
import av korn til kraftfôr og matmel. 

I de siste jordbruksoppgjørene har vi klart å løfte kornøkonomien og 
reduksjonen i kornareal har avtatt. Satsen på tilskudd til drenering er 
dobla og dreneringsaktiviteten på kornarealene har økt. Vi er likevel ikke 
fornøyde og fortsetter arbeidet med å styrke kornbondens vilkår.
Med deg på laget kan vi gjøre enda mer.

Norges Bondelag oppnår resultater for  

kornbonden



Bondelaget snakker vår 
sak
- For meg er det viktig å være med i den 
organisasjonen som snakker vår sak, sier 
kornbonde Kristoffer Svalastog Skinnes.
- Vi står veldig svakt alene i denne næringa. 
I Norges Bondelag er alle som er engasjerte i 
landbruket samlet. Det gir en utrolig styrke, 
både i jordbruksforhandlinger og i andre 
sammenhenger, sier han. 

Kristoffer og kona Live tok over gårdsdrifta på Nedre Skinnes på Krøderen ved 
Norefjell i 2011. Medlemskapet i Bondelaget gir ham også et stort nettverk, 
noe som betyr mye for den unge bonden:
- For meg er det nettverket jeg har fått siden jeg meldte meg inn i  
Bondelaget blitt veldig betydningsfullt. Det er hyggelig å være en del av et 
større nettverk, både faglig og sosialt. En tilleggsbonus er store rabatter på 
blant annet forsikring og drivstoff, sier han. 

 

Kjære kollega!
Norske bønder skal øke matproduksjonen i 
framtida. Dette krever dyktige og  
kunnskapsrike kornbønder. Kornet er en 
grunnstein i det norske landbruket. Kornet 
gir oss matmel og kraftfôr til husdyra.  
Norges Bondelag har prioritert korn- 
produksjonen høyt i de siste jordbruks- 
oppgjørene. Dette har resultert i bedre 
kornpriser og økt arealtilskudd. I tillegg er 
det innført tilskudd til drenering,  
beredskapslagring av såkorn og gitt midler 
til sortsutvikling. Vi har jobbet aktivt for 
å beholde markedsordningen på korn som 
sikrer at bonden får levert korn til fastsatte 
priser.  
 
Vi trenger likevel å gjøre mer, og vil gjerne 
ha deg med på laget. 

Lars Petter Bartnes 
leder i Norges Bondelag



Sammen gjør vi en forskjell
 
Hvert år forhandler vi med staten om rammevilkår for næringa. Det innebærer 
blant annet tilskuddsordninger og målpriser på viktige råvarer. Forhandlingene i 
2017 endte med brudd og aksjoner. Ramma var lav og regjeringa ville blant annet 
fjerne beitetilskuddet. Det ville rammet mange melkebønder hardt. Norges Bon-
delag jobbet politisk, og fikk Stortinget til å fastsette ei høyere ramme enn tilbu-
det fra Regjeringa, samt ei føring om å bl.a. beholde beitetilskuddet. Partene ble 
bedt om å foreta fordelingsforhandlinger som ga enighet.

Forhandlingsresultater for 2013, 2015 og 2016
Der Bondelaget har inngått jordbruksavtale
Bruk med 400 dekar korn, arealsone 1. 
Bruket dyrker 120 dekar hver av hvete, bygg og havre og 40 dekar oljefrø

Priser og tilskudd Satsendring i kr Utslag for bruket i kr
Arealtilskudd 13 5 200
Hvetepris 0,39 23 400
Byggpris 0,33 15 840

Havrepris 0,30 14 400
Oljefrøpris 0,40 3 200
Total økning i pris og tilskudd 62 040
Gjennomsnittlig årlig pris og 
tilskuddsøkning

20 680



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


