Norges Bondelag oppnår resultater for

frukt- og grøntprodusentene
Få ting kan måle seg med friske norske grønnsaker, frukt og bær. Over hele
landet utnytter dyktige bønder det særegne klimaet til å dyrke fram råvarer i
verdensklasse. Vi er stolte av at mange av disse er medlemmer i Norges Bondelag.
Forbrukerne vil ha mer norsk frukt og grønt. For å stimulere til økt produksjon er
bøndenes inntekter viktig og Norges Bondelag arbeider kontinuerlig forbedre
betingelser IRU grøntsektoren.
Med deg med på laget kan vi gjøre enda mer!

Kjære kollega!

Lars Petter Bartnes
leder i Norges Bondelag

Norske bønder skal produsere mer mat
i framtiden, og forbrukerne vil ha gode,
sunne og trygge grønnsaker og frukt av høy
kvalitet. Med lange lyse sommernetter og
nattefrost har våre frukt- og grønnsaksprodusenter mange fordeler når de høster
og sår sine spesialiteter. I Norges Bondelag
har vi et eget grøntutvalg, og sammen med
en samlet næring arbeider vi for å sikre
best mulig vilkår for de norske produktene
på markedet. I forhandlinger med staten
har vi sørget for økte tilskudd, som skal
bidra til en bærekraftig produksjon og økt
lønnsomhet. Vi ønsker likevel å gjøre
mer, og vil gjerne ha deg med på laget.

- Flere grønnsaksbønder
bør bli medlem
- Norges Bondelag opprettholder bondens
legitimitet hos forbrukerne, mener grønnsaksbonde Dag Fredrik Eftedal fra Larvik.
For gulrot- og potetbonden fra Eftedal
gård i Hedrum i Larvik er det en selvfølge
å være medlem i Bondelaget.
- Her finner jeg bønder i samme situasjon
som meg selv. I tillegg får jeg muligheten
til å delta på kurs og ta på meg verv. Det gir kunnskap, selvutvikling og er
veldig sosialt. Et medlemskap i Bondelaget er med på å opprettholde
landbruket i hele Norge! Bondelaget er en organisasjon som jobber for at jeg
som bonde skal få så gode rammevilkår som mulig sier Eftedal.
Dag Fredrik ønsker at flere grønnsaksbønder ser verdien av å bli medlemmer.
- Bondelaget jobber hver eneste dag for å opprettholde bondens legitimitet
hos forbrukerne. Bondelaget jobber også med saker som er viktig for oss
grøntprodusenter, slik som grøftetilskudd og å opprettholde dagens tollvern.

Bondelaget oppnår resultater for deg
Hvert år forhandler vi med staten om rammevilkår for næringa. Det
innebærer blant annet tilskuddsordninger og målpriser for frukt, grønt og
poteter. Det forhandles om små og store tilskudd og ordninger som alle
påvirker deg som bonde.
Vi jobber for:
•
•
•
•
•
•
•
•

Økte målpriser og kvalitetsregler for potet
Økte målpriser for frukt, bær og grønnsaker
Sikre en differensiert produksjon over hele landet ved distriktstilskudd
og tilskudd til fruktlager
Styrke grøntsektoren gjennom bevilgning og arbeid i Opplysningskontoret
for frukt og grønt
Sikrer fortsatt markedsbalansering gjennom Grøntprodusentenes
samarbeidsråd
Sikrer importregimet for sektoren
Utvikling av plantemateriale og frøavl sikres
Sikre og forbedre avlingsskadeordningen og forhandle fram tiltak ved
kriser

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

