
Kyllingkjøtt er en vinner blant norske forbrukere. 
Med strenge krav til kompetanse og dyrevelferd har 
dyktige norske kyllingprodusenter møtt økt 
etterspørsel av kvalitetsprodukter. 

Norges Bondelag er en pådriver for bedre inntekt og 
større muligheter til regelmessig ferie og fritid for 
kyllingbonden. Vi vil ha en størst mulig  
kornproduksjon tilpasset kravene til  
husdyrprodusentene.

Med deg på laget kan vi gjøre enda mer. 

Norges Bondelag oppnår resultater for  

kyllingprodusenten



- Vi oppnår mest når vi 
står sammen
Det er når vi står sammen som næring at vi 
oppnår mest, mener Ane og Arnstein Moen 
fra Budalen i Sør-Trøndelag. De driver 
Moen gård, med kylling, melke- og storfe- 
samdrift og Inn på Tunet-tilbud.

- I tillegg til at det er viktig for oss at vi er 
med på laget sammen med andre bønder, 
og at det er viktig å stå samlet som næring 

uansett produksjon. Det er da vi oppnår mest. Dette behovet blir bare enda 
større i framtiden, sier Ane og Arnstein.

Bøndene trekker også fram den juridiske rådgivningen man får tilgang på som 
medlem i Bondelaget.
- Den juridiske rådgivningen tilknyttet produksjon, kjøp, salg, og eiendom er 
bra. Rabatter ved forsikring og bank utgjør også en del kroner per år. I tillegg 
benytter vi oss ofte av rabattavtalene som følger med medlemskapet. Og ikke 
minst, det sosiale aspektet er viktig. Å treffe andre flinke bønder gjennom 
Bondelaget er med på å øke trivselen som bonde. 

 

Kjære kollega!
Norske forbrukere liker magert hvitt kjøtt. 
Strenge regler for hold av slaktekylling  
med krav om fagkompetanse og god  
dyrevelferd har gir norske produsenter et 
konkurransefortrinn i markedet. Vi skal  
produsere mer mat i framtida. Å tilby  
forbrukerene kjøtt av høy kvalitet forblir 
viktig. Bondelaget vil være en pådriver for 
bedre inntekt i slaktekyllingproduksjonen, 
basert på familielandbruket.  
 
Vi 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. For deg som 
kyllingprodusent er det særlig velferdsordningene, prisnedskrivingstilskuddet 
for korn til kraftfôr, stedsfrakttilskuddet av kraftfôr og ordninger over  
Landbrukets Utviklingsfond (LUF) som er av størst betydning. I årets  
jordbruksavtale fikk vi økt avløsertilskuddet for ferie og fritid med 6 prosent. 
I de fire siste jordbruksoppgjørene har vi vektlagt å hindre en sterk  
kraftfôrprisøking for fjørfenæringa fordi det er vanskelig å ta ut denne 
 kostnadsveksten i markedet nå. Fra 2015 er prisnedskrivingstilskuddet til 
norsk korn i kraftfôret økt med 13,5 øre/kg.

Bondelaget skaper resultater for  
kyllingprodusentene
• Vi krever tilstrekkelige erstatningsordninger ved pålegg eller restriksjoner 

på grunn av sykdomsutbrudd, samt økte tilskudd til avløsning og fritid
• Vi er en pådriver for bedre inntekt i slaktekyllingproduksjonen, basert på 

familielandbruket
• Bondelaget jobber for å opprettholde  

og styrke kyllingprodusentens  
posisjon i verdikjeden, 
med et høyt fokus på  
dyrevelferd og dyrehelse

• Bondelaget forhandler  
for deg som er  
kyllingbonde.  
Vår styrke ligger  
i laget og det 
vises i vårt 
politiske arbeid 
for norsk 
landbruk og  
husdyr- 
produksjon

 



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 omlag 
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, 

Agrol, Landkreditt og 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

Alle foto (med kylling):  
Karianne Fuglerud Ingerø, Norges Fjørfelag


