
Fra Nordkapp til Lindesnes finnes det flinke og kunnskapsrike melkebønder 
som bruker lokale ressurser til å produsere kvalitetsmelk. Et produkt som 
er høyt verdsatt av norske forbrukere. 

Dette vil Norges Bondelag ta vare  
på og videreutvikle. Derfor  
har vi styrket tilskuddene, 
kjempet fram et sterkere  
tollvern for norsk ost, og  
bedret mulighetene for  
ferie og fritid for melkebonden. 
 
Med deg med på laget  
kan vi gjøre enda mer!

Norges Bondelag oppnår resultater for  

melkebonden



Næringa må holde 
sammen
Svein Olav Thomassen driver melkebruket 
Buktenes gård i Kvænangen.
– Det er viktig at næringen holder  
sammen. Fellesskapet man får som 
medlem i Bondelaget er unikt. Her er det 
faglige og sosiale møteplasser både lokalt 
og i fylket. Det er viktig for meg å ha  
arenaer for å møte kolleger.

Svein Olav produserer mat i Troms på 70 grader nord. Han mener det er viktig 
å stå sammen for å øke matproduksjonen. 

- Bondelaget er en sterk fagorganisasjon for meg som driver i næringa, en or-
ganisasjon som arbeider for meg og mine næringsinteresser. Med medlemmene 
i ryggen er Bondelaget en sterk forhandlingspart i jordbruksforhandlingene. 
Det er viktig å stå sammen, det er da vi blir sterkest, sier Svein Olav.

 

Kjære kollega!
Vi bønder skal produsere mer mat i  
framtida. Da er melk avgjørende for at vi 
skal klare å øke produksjonen i hele  
landet. Melkeproduksjon er en bærebjelke 
i det norske landbruket og står for nesten 
halvparten av sysselsettingen i primær- 
produksjonen.

Norges Bondelag har sørget for økte husdyr-
tilskudd, driftstilskudd og beitetilskudd. Vi 
har bedret vilkårene for ferie og fritid, fått 
opp melkeprisen og kjempet fram et  
sterkere tollvern for norsk ost. Vi ønsker 
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  
Bondelag jobbet politisk, og fikk Stortinget til å fastsette ei høyere ramme enn 
tilbudet 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

Eksempelbruk med 25 melkekyr, arealsone 5, distriktssone D
Satsendring Utslag for bruket

Driftstilskudd 
Husdyrtilskudd melkeku 1-16 
Kvalitetstilskudd slakt (ikke ku) O
Kvalitetstilskudd slakt (ikke ku) O+
Distriktstilskudd melk 
Beitetilskudd 
Utmarksbeitetilskudd 
Areal- og kulturlandskaptilskudd 
Avløsning ferie og fritid

15 000  
241 
1,34 
5,34 
0,02 
17 
67 
-13 

3 700

15 000 
3 860 
1 610 
4 810 
3 500 
1 040 
1 150
-3 250
3 700

Total tilskuddsøkning for bruket 31 420

Gjennomsnitlig årlig tilskuddsøkning 10 470

Målpris 0,36 63 000

Gjennomsnittlig årlig prisøkning melk 21 000



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


