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Medlemmene og lokallaga er Norges Bondelags fundandament, ryggrad og
livsåre. Et sterkt og slagkraftig Bondelag fordrer en sterk og robust medlems-
masse. 

Å sørge for at alle bønder, og alle andre med kjærlighet til norsk mat får 
spørsmålet om medlemskap i Bondelaget er en felles og prioritert oppgave for 
alle tillitsvalgte. 

Vervehåndboka er et verktøy og oppslagverk for deg som skal ”Tørre å spørre”. 

Egentlig trenger du verken kurs eller håndbok for å verve. Det viktigste er å 
stille spørsmålet om medlemskap, vise at medlemskap i Norges Bondelag er 
viktig for deg og å følge opp hvis noen sier de vil bli medlem.

Likevel vil mange være tryggere i en vervesituasjon hvis de kan svare på 
spørsmål om Bondelaget,  kontingenten eller medlemsfordelene. Da kan denne 
håndboka være til hjelp. Bla i den på forhånd, eller ta den med deg når du skal 
verve.

Lykke til med vervejobben! 
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Formålsparagrafen 

§1 i Norges Bondelags lover

Norges Bondelag har til formål 
å samle alle som er, 

eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, 
fremme felles saker, trygge landbruket 

og ivareta bygdenes 
økonomiske, sosiale og kulturelle interesser.



2. Norges Bondelag i et nøtteskall

Norges Bondelag har over 60 000 medlemmer. Halvparten av 
disse er bønder. Den andre halvparten er familemedlemmer 
og bondevenner med hjerte for norsk landbruk, norsk mat og 
for levende bygder. Alle som ”kjenner seg knyttet til bonde-
yrket” eller føler kjærlighet til norsk mat kan være medlem-
mer i Bondelaget. 

Organisering 

Norges Bondelag har medlemmer i alle norske kommuner. 
Bondelaget har 530 lokallag, 18 fylkeslag og 17 fylkeskontor. 
Bondelaget har 120 ansatte, 60 av disse har sin arbeidsplass 
på Landbukets Hus i Oslo, mens de resterende er fordelt på 
fylkeskontorene. Bondelaget er en demokratisk organisasjon, 
der medlemmene bestemmer organisasjonens prioriteringer. 

Arbeidsområder

Norges Bondelag er først og fremst en politisk 
organisasjon som jobber opp mot kommuale, regionale og 
sentrale politikere. Men Bondelaget jobber også med 
kommunikasjon og formidling, med lovverk og jus, med 
rekrutering til bondeyrket og landbruksutdannelsene, med 
landbruksfaglige spørsmål, næringsutvikling, matglede, HMS, 
rabattordninger og mye mye mer. 

Aktiviteten i lokallaga 

Norges Bondelags lokallag er det viktigste leddet i 
organisasjonen og der aktiviteten skjer. Lokallagene er svært 
forskjellige. Noen fokuserer mye på sosiale arrangementer, 
andre på landbruksfaglige, andre igjen jobber først og fremst 
med politikk, og noen lag setter til og med opp bygderevy. De 
fleste lokallag gjør litt av alt. Lokallagene er medlemmenes 
arena for å høres og løfte frem meninger. I tillegg finner 
mange av våre medlemmer kollegialt felleskap og sosialt
nettverk her.  

Den aktive bondens talerør 

Som aktiv bonde er Norges Bondelag ditt talerør med kontakt 
mot Storting, regjering og myndigheter. Det er Norges Bonde-
lag som forhandler for deg i jordbruksoppgjøret og tar et 
ansvar for helheten i næringa. I dag er omtrent 2/3 av 
landets aktive bønder medlemmer i Norges Bondelag, en 
andel som har økt de siste ti årene. 

Våre medlemmer 



3. Hvorfor være medlem i Norges Bondelag?

En og en er vi for små, 
men sammen 
veier vi flere tonn 

Som enkeltpersoner er det få 
av oss som når fram og inn til 
de som har makta, men sammen 
kan vi flytte fjell. En og en er vi 
for svake i forhandlinger, men 
sammen er vi sterke. 
Landbruket i Norge er en næring 
som krever politisk vilje, og 
politisk påvirkning over tid
krever organisering.
 

Helt på jordet? 
I Bondelaget møter du 
flere helter 

Lokallaga er arenaen hvor land-
bruksinteresserte møtes og 
diskuterer fag. Et nettverk, både 
faglig og sosialt, muligheter til 
faglig påfyll, diskusjon og 
samvær med andre som deler 
dine interesser finner 
du i lokallaga. 

Antall gir slagkraft

Det å være mange gir styrke 
og påvirkningskraft. 
I Norges Bondelag er vi mange,
og vi er godt organisert. I alle 
fylker har vi aktive lag og 
fylkeskontor, og vi har 
lokallag fordelt over hele 
landet. Disse lagene, sammen 
med de nesten 3000 tillitsvalgte, 
utgjør et organisasjonsapparat 
mange misunner oss. 



Norges Bondelag jobber for deg

Norges Bondelag jobber for bondens fel-
lesinteresser. Bondelaget står på ovenfor 
politikere, byråkrater, media og folket 
for norsk landbruk. Det har du som bonde 
nytte av. Jo flere bønder og andre som er 
medlemmer i Bondelaget, jo større res-
surser har vi til å gjøre en god jobb for 
landbruket, og omvendt.  

Vi har forhandlet fram gode 
rabattordninger

Som medlem får du gode rabattordninger 
hos Gjensidige og Landkreditt. Gjennom 
Agrol-avtalen kan du også benytte deg av 
en rekke fordeler ved kjøp av drivstoff, 
telefoni, strøm, byggevarer, biler, reiser 
m.m. Bondelaget gir deg abonnement på 
Bondebladet, gratis standardavtaler, årlig 
almanakk og rabatterte kurstilbud.

Norges Bondelag organiserer 
og mobiliserer 
 
Norges Bondelag bruker organisasjons-
apparatet sitt til å mobilisere til lands-
omfattende kampanjer og aksjoner. 
Aksjoner etter brudd i jordbruks-
oppgjøret og de årlige kampanjene på 
våren er gode eksempler på dette.  
Bondelaget tar initiativ og en aktiv rolle 
på en måte som ikke samvirkene eller 
husdyrorganisasjonene kan ta.

Du kan påvirke!

Norges Bondelag er en demokratisk 
organisasjon. De tillitsvalgte velges på 
årsmøtene i lokallaga, fylkeslaga og på 
landsplan. Innspill til jordbruks-
forhandlingene og høringer i andre saker, 
blir behandlet i alle ledd i organisasjonen. 
Norges Bondelag legger vekt på god intern 
kommunikasjon slik at veien til toppen blir 
kort. Møter du opp og sier din mening, blir 
du hørt. 



Vi har innflytelse når vi står samlet 

Norges Bondelag har aktiv kontakt mot Stort-
ing, regjering og myndigheter. Vi er 
forhandlingspart i jordbruksoppgjøret og vi er 
høringsinstans i mange landbrukssaker gjennom 
hele året. Vi har fått ei landbruksmelding med 
mål om økt norsk produksjon og vi har klart å 
forbedre tollvernet på viktige landbruksvarer. 
Vi klarte sammen med våre alliansepartnere å 
stoppe forslaget om økning av momsgrensen i 
statsbudsjettet 2014, vi jobbet beinhardt med 
Krf og Venstre før behandlingen av 
jordbruksavtalen etter bruddet samme år. 

Jordbruksavtalen er en forhandlingsløsning, og 
vi vil aldri få til alt vi ønsker oss, men vi får til 
mye og har en hånd på rattet. 
Lønnsomhetsøkninga i storfekjøttproduksjon er 
et eksempel på ting vi har fått til. Økt ostetoll 
er et annet. Det vi får til får vi til fordi vi er 
et fellesskap, fordi vi er organisert, og fordi 
vi representerer helheten og flertallet i land-
bruket. 

Norges Bondelag viser fram og 
representerer landbruket 

Å vise frem, kommunisere og informere om 
landbruket i Norge blir viktigere og viktigere. 
Norge blir stadig mer urbant, og færre og 
færre har forståelse for kompleksiteten i det å 
drive landbruk. Vi må derfor være en 
utadvendt og kommunikativ næring. Den 
jobben tar Norges Bondelag. Vi har en egen 
kommunikasjonsavdeling som blant annet 
jobber ovenfor media.Tillitsvalgte på alle plan 
jobber ovenfor politikere lokalt, regionalt og 
kommunalt. 

Like viktig er vanlige folk. Det arrangeres årlig 
Åpen Gård over hele landet, og mange skole-
barn blir kjent med landbruket gjennom Den 
grønne skolen. Bondelaget er svært aktive og 
tilgjengelige på sosiale media. 

Norsk mat blir løftet fram, for eksempel 
gjennom vår egen Bondelagskokk. 



Bønder 
Alle bønder skal spørres om de vil være 
medlemmer i Bondelaget.

Unge bønder
Det er enklere å verve ferske bønder, enn 
bønder som “har klart seg godt uten 
Bondelaget i årevis”. Følg derfor med på 
gårdsoverdragelser og ta kontakt!

Småfebønder
Vi har for lav organisasjonsgrad blant 
småfebønder og ønsker  oss derfor ekstra 
gjerne flere sau- og geitebønder med på laget. 

Bondevenner
Folk i bygda du vet har hjerte for landbruket. 

Grunneiere
Norges Bondelag jobber med grunneier-
rettigheter og privat eiendomsrett. 
Grunneiere har derfor stor nytte av 
Bondelagets politiske arbeid. 

Husstandsmedlemmer 
Menn og koner, samboere eller partnere. 
Myten om ungkarsbonden er sterkt overdrevet, 
som regel bor det flere på gården. Den andre 
bør spørres om husstandsmedlemskap 
og inviteres med.

Naturbrukselever og ungdom 
Hvis unge i bygda viser interesse for landbruk 
er det hyggelig å invitere dem med i 
Bondelaget! Kanskje er det stor stas om noen 
legger merke til landbruksinterssen? Mange 
unge bryr seg om landbruket, og syns det er 
fint å aktivt å vise dette gjennom medlemskap. 

4. Hvem kan være medlem i Norges Bondelag? 
I utgangspunktet kan absolutt alle være medlemmer i Bondelaget, og alle er 
like velkomne til å være medlemmer hos oss. Vi har likevel noen 
fokusgrupper for verving: 

Alle ansatte i organisasjonene, landbrukstjenesten, samvirkene, veterinæren  osv.
Mange arbeidsplasser er direkte avhengige av landbruket. Dyretransportøren, melkesjåføren, 
veterinæren, landbruksvikaren, naturbrukslæreren. Alle disse har interesse av et sterkt Bondelag, 
og bør defor spørres om medlemskap.

NB. Se ov
er. 

Hvis dett
e er 

sant. Hus
k å 

verve kon
a... 



Verving krever innsats. Det handler om å bruke anledninger en 
har til å tørre å spørre. Noen ganger må en også aktivt oppsøke 
den en vil prøve å verve for å oppnå kontakt. 

Her følger noe tips til selve vervesituasjonen.

10 vervetips:

1. Vær positiv, høflig og ha godt humør når du tar kontakt.

2. Vær deg selv, og bruk de argumentene du selv har tro på. Du er ingen slesk lurendreier, 
du verver til Bondelaget fordi du har tro på denne organisasjonen.  

4. Vær engasjert, men ikke for pågående. Lytt til andre og føl deg fram. Skap deg et førsteinntrykk 
av personen du snakker med. Hva er det potensielle medlemmet opptatt av? Folk er individer og 
folk må behandles som individer. 

5. Vær forberedt! Ha med deg noen vervebrosjyrer eller sms-kort i veska eller sekken. Alt 
vervemateriell er gratis og kan bestilles i nettbutikken. 

6. Det er viktig å nevne at Norges Bondelag er en stor organisasjon og at jo flere vi er, jo sterkere 
står vi. Skal Bondelaget være en slagkraftig organisasjon, trenger vi mange medlemmer i ryggen. 

6. Nevn Bondelagets egne fordeler, spesielt råd og veiledning på skatt, landbruksjuss og regnskap. 
Bondebladet inngår også i medlemskontingenten.

7. Noen er også opptatt av de økonomiske medlemsfordelene. Nevn da avtalene med Gjensidige, 
Landkreditt og Agrol. Totalt kan man spare mye på et medlemskap. Ingen krever imidlertid at du 
skal være ekspert på våre avtaler. Henvis til nettsiden og samarbeidspartnerne for mer 
informasjon enn den du finner i brosjyren om medlemsfordeler. 

8. Gi et overslag over hva medlemskapet vil koste. For bruksmedlemmer kan du bruke 
regnemodellen på www.bondelaget.no. Husk at nye medlemmer bare betaler kontingent fra 
innmeldingsdato og ut året. Innmeldte i perioden 1/11-31/12 betaler ikke medlemskontingent for 
denne perioden. Unge bønder får halv pris første år.

9. Dersom de vil bli medlemmer, sørg for at du melder dem inn. Ikke overlat til den som blir 
vervet å foreta innmeldingen. Få gjerne alle opplysninger med en gang, men det viktigste er navn 
og telefonnummer (se avsnittet om innmelding)

10. Mange ønsker å tenke over tilbudet om medlemskap. Husk å følge opp personen ved en 
seinere anledning. Avtal gjerne tidspunkt for en oppfølgingssamtale eller avtal at du kan sende 
en sms slik at de blir oppringt av Norges Bondelag.

5. Vervesituasjonen



6. Her oppsøker lokallaget alle bygdas 
    nye bønder systematisk

Det er ofte mye å lære av hvordan andre lokallag 
organiserer sitt arbeid. På Inderøya i Nord Trøndelag 
besøker lokallagsstyret alle nye bønder med blomster 
på tunet og BONDE T-skjorte. Artikkelen stod på trykk 
i Bondebladet 15. august 2013. Her er det mange 
andre gode tips å plukke opp også! I tillegg til faktisk 
å huske å spørre potensielle medlemmer om medlem-
skap, er nok å ha gode arrangementer og være 
synlige i lokalmiljøet slik at Bondelaget føles relevant 
og viktig for medlemmer og potensielle medlemmer. 

Er dette
Noe flere kan lage en lokal vri på? 

Bondebladet 15. august 20138
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Ingrid og Ottar Mel-
hus har nettopp startet 
som melkeprodusenter 
på Inderøya i Nord-
Trøndelag. Som hos 
alle andre nye bønder i 
bygda, tropper Inderøy 
Bondelag opp på tunet 
med kake og blomster. 

Bjørnar Frønes

bjornar.frones@bondebladet.no

Inderøy Bondelag var ett av tre 
lokallag som ble framhevet spe-
sielt under Norges Bondelags 
årsmøte i juni. I omtalen ble det 
lagt vekt på det unike samarbei-
det skole-landbruk, den positive 
måten nye bønder tas imot på, 
samt høyt medlemstall og stor 
medlemsverving.

Når en ny generasjon tar over 
gård fra foreldre eller kjøper den 
i det åpne markedet, tropper bon-
delaget opp på tunet med kake og 
blomster. I dag er det Ingrid og 
Ottar Melhus’ tur. Ingrid og Ottar 
tok over drifta etter Ingrids forel-
dre 1. januar i år, og driver melke-
produksjon på gården Andseth. 
Bondelagsmedlemmer har de 
begge vært en god stund allerede. 

Stor landbrukskommune
Inderøy kommune ble 1.1.2012 
slått sammen med Mosvik kom-
mune. Gamle Inderøy ligger som 

ei svær halvøy ut i Trondheims-
fjorden, mens Mosvik ligger på 
andre siden av fjorden, forbun-
det med den mektige Skarnsund-
brua på over en kilometer. I nye 
Inderøy kommune er det 73 
melkeprodusenter, 33 andre stor-
fekjøttprodusenter, 49 svinepro-
dusenter, 40 lammeprodusenter, 
28.000 dekar korn, 700 dekar 
potet og grøntproduksjon og noe 
kylling, kalkun og egg. 

Her er også flere foredlings-
bedrifter. Kommunen er stor 
på lokal foredling, gårdsmat og 
gårdsturisme og her ligger også 
Inderøy slakteri, Røra fabrikker 
og Sundnes brenneri. 

I kommunen finnes tre lokale 
bondelag: Inderøy bondelag, 
Mosvik Bondelag og Sandvollan 
Bondelag. Mest aktivitet er det 
likevel i Inderøy Bondelag, som 
pr. i dag har 350 medlemmer. 

Stor produksjon til tross, en 
del bruksnedleggelser kan likevel 
være på trappene også på Inder-
øya. 

– Jeg snakket med tankbilsjåfø-
ren. Han fryktet at om ti år ville 
nær halvparten av melkebruka 
være borte. De drives av sekstiå-
ringer uten noen til å ta over. Når 
det er sagt, er det stor optimisme 
og vilje til utbygging hos den 
andre halvparten. Det restaure-
res og bygges på, eller det bygges 
nytt. Positiv satsing ser ut til å 
være smittsomt, det smitter fort 
over på de andre gårdbrukerne i 
grenda. Det understreker betyd-
ningen av et godt miljø, og der 

skal vi i bondelaget bidra, sier 
Reidar Pedersen, leder i lokalla-
get.

Investering i kunnskap 
En viktig aktivitet for Inderøy 
bondelag er samarbeidet skole-
landbruk. I den forbindelse har 
«Landbruksspillet» blitt arran-
gert hvert år siden 1991, og spil-
les av alle tiendeklassingene på 
Inderøya. Under Landbruksspil-
let skal elevene drive en gård 
gjennom et år på en dag. Elevene 
får selv velge hvilken produksjon 
de ønsker å drive med.   

Spillet handler om en bondefa-

milies arbeid gjennom et helt år 
og elevene får selv velge produk-
sjon. Gjennom spillet er elevene 
innom de aller fleste aspekter 
ved gårdsdrifta, både plante-
dyrking, husdyrhold, skogbruk, 
økonomi og regnskap. Elevene 
skal kjøpe fôr, maskiner og drifts-
midler, betale renter, avdrag og 
forsikringer, bestemme vekster, 
sette opp gjødselplan og selge 
gårdens produkter enten det er 
melk, kjøtt, korn eller tømmer. 

Utover i spillet trekker elevene 
kort, med uforutsette hendelser 
som dukker opp i gårdsdrifta 
gjennom året. Dette kan være 

maskinskader, sykdom, flom, 
løpske beitedyr og mye annet. 
Elevene må selv finne ut hvordan 
de best kan løse utfordringene 
som oppstår. Landbruksspillet 
skal være en lærerik og lystbetont 
inngang til landbruksnæringa, 
og lokallaget får gode tilbakemel-
dinger både fra elever og lærere. 

Etter at Inderøy Bondelag ble 
kåret til Årets lokallag på fylkes-
årsmøtet i vinter, har flere andre 
lokallag tatt kontakt og ønsket 

Ønskes velkommen i næringa

 ■ Inderøy kommune,  
 Nord-Trøndelag

 ■ 350 medlemmer
 ■ Leder: Reidar Pedersen

Inderøy Bondelag

l

Velkommen: Det er viktig å ta godt i mot nye bønder, mener Liv Elin 
Olsen, Reidar Pedersen og Knut Bakstad i styret i Inderøy Bondelag.
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orientering. Noen av dem har 
allerede varslet at de ønsker å 
delta neste gang, for å kunne 
bruke spillet i sin egen kommu-
ne. Noen kroner koster det riktig-
nok å arrangere kurset, men det 
er god investering i kunnskap, 
framholder Knut Bakstad, styre-
medlem i Inderøy Bondelag. 

Noen uker etter spillet invite-
res det til avløserkurs for de elev-
ene som ønsker å lære mer om 
landbruket og kanskje planlegge 
en yrkeskarriere i næringa. På 
den måten kan skolesamarbeidet 
også være med på å rekruttere 
nye gårdbrukere inn i næringa. 

Heller bondevenn enn brødlaus
En viktig oppgave for et lokalt 
bondelag er å varsle og si ifra 
også oppover i egen organisa-
sjon. Og nå er ikke Inderøy bon-
delag misfornøyd med resten av 
organisasjonen. De skryter både 
av sentralleddet og av samarbei-
det med fylkesstyret. Et lite stikk 
har de likevel til Bondelaget. 

– Jeg er så glad for at Bondela-
get satte i gang Bondevennaksjo-
nen i år, en kjempebra og positiv 
aksjon som fikk omtale i nesten 
alle lokalaviser, i stedet for å kjø-
pe opp alle brødene i butikken. 
sier Reidar Pedersen, og får sam-
stemmende nikk fra de andre.  

Lojalt støttet de opp om Bon-
delagets brødaksjon i forbin-
delse med bruddet ifjor, men 

helt entusiastiske var de likevel 
ikke. 

– Jeg var på den største butik-
ken på Inderøya i fjor for å tøm-
me butikken og det gjør jeg aldri 
igjen. Noe så meningsløst som å 
stå der og fylle hele handlevogne-
ne med brød, mens alt av kjent-
folk står rundt deg og spør om 
hva du skal med så mye brød. Og 
butikkene hadde forberedt seg og 
hadde lageret fulle av brød, alle-
rede senere på dagen var hyllene 
like bugnende igjen, sier Liv Elin 
Olsen, også hun styremedlem i 
Inderøy Bondelag, lattermildt, 
men hoderystende. 

Bondevennaksjonen roser de 
imidlertid til fulle. 

– Vi satte umåtelig stor pris på 
den, fordi den hadde en positiv 
vinkling. Utfordringen nå blir å 
dra dette litt lenger, og få brukt 
bondevennene til noe framover, 
sier Reidar Pedersen. 

Oppmøtet på medlemsmøter 
og arrangementer varierer natur-
lig nok litt blant medlemmene. 
Med 350 medlemmer er det selv-

sagt ikke slik at alle møter fram 
på medlemsmøtene. For kort 
tid tilbake ble imidlertid Norges 
Bygdeungdomslags landsstevne 
avholdt nettopp på Inderøya, og 
det lokale bondelaget ble bedt 
om å stille med folk og mann-
skap. En aktiv ringerunde måtte 
til, men lokallaget fikk skryt etter 
stevnet for å være et av få lag som 
har klart å stille fullt mannskap. 

Lavterskeltilbud
Gode lavterskeltilbud er viktig, 
sier styret, selv om noen av disse 
lavterskeltilbudene har blitt litt 
overtatt av prosjektet Mulighe-
tenes landbruk de siste årene. 
Mulighetenes landbruk er et 
lokalt prosjekt for nye Inderøy 
kommune, etter at Mosvik og 
Inderøy ble slått sammen. 

– Slike lavterskeltilbud er for 
eksempel når alle i Inderøy, Ver-
ran, Verdal og Levanger som 
hadde tatt over gård de siste tre 
årene, ble invitert til samling 
med orienteringer og positive 
innslag. Landbrukskontorene 

ble presentert, Innovasjon Norge 
deltok og landbruksdirektøren 
var med og snakket om mye av 
det positive som er med land-
bruket i regionen, forteller Knut 
Bakstad.

– Det er lavterskeltilbudene 
folk møter opp på, da grendela-
get hadde grilling på St. Hansaf-
ten ble det fullt. Det har jo Bon-
delaget gjort mye før også. og det 
er kanskje der vi må satse, tror 
Ingrid Melhus.

«Kom i form til valget»
Et annet arrangement som er på 
trappene kalles «Kom i form til 
valget». 

Etter at bondelagsstyret hadde 
møte med de lokale partilederne, 
ble det spøkefullt bemerket at 
et par av dem burde få tankene 
i bedre form til valget. Da fant 
man ut man kanskje heller skulle 
prøve å få kroppen til bøndene 
som skulle stemme i bedre form. 
Neste medlemsmøte blir derfor i 
form av en tur, opp til en nedlagt 
seter i området. Turen skal arran-
geres 25. august og tilrettelegges 
for at gårdbrukerne også skal 
kunne ta familiene med. 

– Her håper vi nettopp å kun-
ne bruke noen av de nyutnevnte 
bondevennene som foredrags-
holdere når vi kommer opp, sier 
Reidar Pedersen.  

Bondelaget framover
Leder Reidar og styremedlem-
mene Knut og Liv Elin har klare 

meninger om utviklingen av det 
lokale bondelaget framover.

– For oss er markedsføringen 
av landbruksnæringa det viktig-
ste, sier Reidar Pedersen, – Vi 
ønsker å synliggjøre landbruket 
og bidra med positiv informasjon 
om næringa og bondens viktige 
produksjon av mat og tjenester. 
Her har kontakten skole-land-
bruk vært vårt hovedprosjekt og 
det ønsker vi å fortsette med.

Det andre hovedområdet er 
å utvikle sosiale og kollegiale 
møteplasser. Styret framholder 
at mange savner det sosiale livet 
som finnes mellom kolleger på 
andre arbeidsplasser og her har 
Bondelaget en viktig rolle i å utvi-
kle positive fellesskap. 

– Vi trenger sterke bondelag 
og vi har også en viktig rolle som 
medlemsververe.  Hele familier 
er velkommen som medlemmer 
og det samme er også personer 
som ikke er dirkete sysselsatt i 
landbruket. Som lokalt bonde-
lag vil vi være et talerør overfor 
lokale myndigheter og vår egen 
organisasjon sentralt, sier de 
engasjerte styremedlemmene.

BRUKTE
TRAKTORAR

6170 Vartdal • 70 04 21 72
911 80 424 • 414 69 279

www.oyemaskin.no

Tomteutvikling i praksis 
2-dagers kurs – organisering, regulering og skatt

Planlegger du eiendomsutvikling og tomtesalg? Er du næringsdrivende med egne utbyggingsprosjekter, eller er du 
rådgiver for personer som er i denne situasjonen? Da bør du delta på vårt kurs som arrangeres høsten 2013. 

Dette er et fordypningskurs hvor vi tar opp aktuelle problemstillinger som reises når grunn blir regulert og planlegges reali-
sert til utbyggingsformål, herunder spørsmål knyttet til at grunneier selv utvikler og selger tomtegrunn, fører opp hytter mv. 

Innhold: 
- Arealplaner 
- Reguleringsplaner 
- Byggesaksbehandling
- Beskatning av 
  tomtegevinster
- Ulike organisasjonsformer
  og selskapsdannelse
- Tomteområde som del av generasjonsskifte 
- Sentrale merverdiavgiftsregler
 

Forelesere er: 
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Pris: kr 4.950 for medlemmer i Norges Bondelag – kr 5.500 for andre. 

Detaljert program og informasjon om påmelding m.m.: www.bondelaget.no/kurs eller kontakt oss på telefon 22 05 45 00/-85

Dette kurset ble også arrangert høsten 
2012 med svært gode tilbakemeldinger!

Kursnr. Dato: Sted: Hotell: Påmeldings-
frist:

201309 16.-17. september Bø i Telemark Bø Hotel (kan kombineres med tur på Dyrskun i Seljord) 19.august

201308 24.-25. september Bergen Rica Hotel Bergen 19. august

201307 01. - 02. oktober Gardermoen Park Inn by Radisson Oslo Airport 19. august

Poda Gjerder Larvik
tlf.: 9028 0542

e-mail: larvik@poda.no

www.poda.no

Hippolux®

 Det originale sikkerhets-elgjerde
    

• Alt i gjerder og grinder
• Profesjonell montering
• Rådgivning og service
    

www.a-k.no

A-Ktuelt

Se vårt knallgode
leasingtilbud på 
CSF MultiOne 
S520DT

Tas godT i moT: Ingrid og Ottar Melhus er nye melkeprodusenter på gården Andseth på Inderøya. Her får de 
blomster av leder Reidar Pedersen (til venstre) i det lokale bondelaget.  – Vi håper at dere blir med aktivt i bondelaget, 
sier lederen. 

Det er lavterskeltilbudene 
folk møter opp på, 

da grendelaget hadde grilling 
på St. Hansaften ble det fullt
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orientering. Noen av dem har 
allerede varslet at de ønsker å 
delta neste gang, for å kunne 
bruke spillet i sin egen kommu-
ne. Noen kroner koster det riktig-
nok å arrangere kurset, men det 
er god investering i kunnskap, 
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medlem i Inderøy Bondelag. 
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organisasjonen. De skryter både 
av sentralleddet og av samarbei-
det med fylkesstyret. Et lite stikk 
har de likevel til Bondelaget. 

– Jeg er så glad for at Bondela-
get satte i gang Bondevennaksjo-
nen i år, en kjempebra og positiv 
aksjon som fikk omtale i nesten 
alle lokalaviser, i stedet for å kjø-
pe opp alle brødene i butikken. 
sier Reidar Pedersen, og får sam-
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Lojalt støttet de opp om Bon-
delagets brødaksjon i forbin-
delse med bruddet ifjor, men 

helt entusiastiske var de likevel 
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ken på Inderøya i fjor for å tøm-
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ne med brød, mens alt av kjent-
folk står rundt deg og spør om 
hva du skal med så mye brød. Og 
butikkene hadde forberedt seg og 
hadde lageret fulle av brød, alle-
rede senere på dagen var hyllene 
like bugnende igjen, sier Liv Elin 
Olsen, også hun styremedlem i 
Inderøy Bondelag, lattermildt, 
men hoderystende. 

Bondevennaksjonen roser de 
imidlertid til fulle. 

– Vi satte umåtelig stor pris på 
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var med og snakket om mye av 
det positive som er med land-
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delaget gjort mye før også. og det 
er kanskje der vi må satse, tror 
Ingrid Melhus.

«Kom i form til valget»
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trappene kalles «Kom i form til 
valget». 

Etter at bondelagsstyret hadde 
møte med de lokale partilederne, 
ble det spøkefullt bemerket at 
et par av dem burde få tankene 
i bedre form til valget. Da fant 
man ut man kanskje heller skulle 
prøve å få kroppen til bøndene 
som skulle stemme i bedre form. 
Neste medlemsmøte blir derfor i 
form av en tur, opp til en nedlagt 
seter i området. Turen skal arran-
geres 25. august og tilrettelegges 
for at gårdbrukerne også skal 
kunne ta familiene med. 

– Her håper vi nettopp å kun-
ne bruke noen av de nyutnevnte 
bondevennene som foredrags-
holdere når vi kommer opp, sier 
Reidar Pedersen.  

Bondelaget framover
Leder Reidar og styremedlem-
mene Knut og Liv Elin har klare 

meninger om utviklingen av det 
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– For oss er markedsføringen 
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ste, sier Reidar Pedersen, – Vi 
ønsker å synliggjøre landbruket 
og bidra med positiv informasjon 
om næringa og bondens viktige 
produksjon av mat og tjenester. 
Her har kontakten skole-land-
bruk vært vårt hovedprosjekt og 
det ønsker vi å fortsette med.

Det andre hovedområdet er 
å utvikle sosiale og kollegiale 
møteplasser. Styret framholder 
at mange savner det sosiale livet 
som finnes mellom kolleger på 
andre arbeidsplasser og her har 
Bondelaget en viktig rolle i å utvi-
kle positive fellesskap. 

– Vi trenger sterke bondelag 
og vi har også en viktig rolle som 
medlemsververe.  Hele familier 
er velkommen som medlemmer 
og det samme er også personer 
som ikke er dirkete sysselsatt i 
landbruket. Som lokalt bonde-
lag vil vi være et talerør overfor 
lokale myndigheter og vår egen 
organisasjon sentralt, sier de 
engasjerte styremedlemmene.
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1. Introduksjon
Første ledd i samtalen er en introduksjon av selgeren 
(ververen), hvem han representerer og hva han ønsker. 

2. Interessevekker
Andre ledd i samtalen er å vekke kundens interesse for 
produktet (medlemskap). Interessevekkere spiller som 
regel på de mest oppsiktsvekkende og interessante 
aspektene ved et produkt. (For eksempel Bondelagets 
innsats i debatten om fortsatt tollvern for ost)

3. Hvem snakker du med? 
Tredje ledd er når man speiler kunden, altså når selgeren 
finner ut hva kunden er ute etter. Selgeren stiller seg selv 
spørsmålet: «Hva er det kunden trenger?» Kunden speiles 
også ved hjelp av kroppsspråk, tonefall, ordvalg og andre 
karakteristiske egenskaper ved kunden. 

Folk er forskjellige og har forskjellige hjertesaker. Vær 
tilstede i samtalen! Lytt! Vi skal vinne medlemmer, ikke 
argumentasjoner, så det er viktig å ikke slå den andres 
argumenter ihjel, men svare saklig, godt og tilpasse 
argementasjonen til lytteren. Salg er dialog!

7. Om å være en selger 

4. Innlysende spørsmål 
Det fjerde leddet i samtalen er innlysende spørsmål, som 
kan være den mest effektive metoden som finnes i salgs-
teknikk. Her stiller selgeren spørsmål hvor kunden må svare 
«ja». Jo flere «ja» i løpet av en samtale, jo større 
sannsynlighet er det for salg. 

Typiske spørsmål kan være:
    – «Ja, for du er vel enig i at Bondelagets innsats for oste-
tollen gav resultater?
    – «Ja, for du er vel enig i at Bondelaget gjør en stor jobb 
for bonden?»
    – «Ja, du er vel enige i at vi i denne næringa må stå 
sammen?»

5. Fortell om Bondelaget 
Eksempler på punkter som fremheves (se også innledningen):
•  Mange medlemmer i Bondelaget gir slagkraft og 
forhandlingsstyrke
•  Norges Bondelag synliggjør bondens arbeid gjennom aktiv 
kontakt mot myndigheter og medier
•  Lokallag over hele landet gir deg sosialt fellesskap med 
andre og mulighet til å være med på mange 
spennende aktiviteter

Det aller beste salgs-

trikset når du skal 

verve er lik
evel å ha 

   klokketroa på 

      
Bondelaget

NB.

Husk å smile! 



6. Argumentér 
Sjette ledd i samtalen er argumentasjon. En selger vil 
ikke ta et nei for et nei. En selger vil heller ikke gjenta 
motargumenter, men alltid komme tilbake med andre 
innfallsvinkler.

7. Vellykket verving 
Syvende og siste ledd i samtalen er lukking, og det 
defineres som leddet hvor salget inngås. Her vil 
selgeren gå raskt fram, og hvilke spørsmål som bør 
stilles i denne fasen er klart definert.

Spørsmål/Fraser kan for eksempel være:
     – «Du vil få en velkomstpakke i posten i løpet av en 
ukes tid»
     – «Bondebladet er inkludert i medlemskapet 
ønsker du det?»
     – «Da går vi for dette! 
Velkommen som medlem i Bondelaget»

I en lukkesituasjon er det viktig å unngå svekkende ord 
som «eller», «kanskje», «muligens». Satt i eksempel, 
vil en svekkende lukking høres slik ut «Da går vi for 
dette! Eller?».

Det aller beste salgs-

trikset når du skal 

verve er lik
evel å ha 

   klokketroa på 

      
Bondelaget

Tenk på hvorfor 
du selv er medlem
 og bruk egne
ord og vendinger. 

Når du er ærlig er du        overbevisende 

8. Vanskelige spørsmål
Av og til opplever vi vanskelige spørsmål eller 
påstander. Det er mange ulike meninger og det 
skal det også være. Selv om vi ikke er enig i alt 
Bondelaget sier og gjør, er det viktig å tenke på at 
vi uansett får til mer sammen enn hver for oss. 

1. Påstander: ”Bondelaget jobber ikke for min produksjon!” og ”Jeg synes ikke 
Bondelaget oppnår noe i forhandlinger!”

De færreste organiserte vil være 100 % fornøyd med sin fagforening på alle områder, men som 
medlem har du en unik mulighet til å være med å påvirke utviklingen i din retning.

Bondelaget jobber for alle produksjoner og for et aktivt landbruk over hele landet. At vi har et 
distriktsjorbruk, at vi har små og store enheter og så mye jord i drift har Bondelaget vært med å 
kjempe for! 

Uenigheten med andre grupper i samfunnet, som ikke vil det vi mener er landbrukets beste, er 
også mye større enn den vi opplever internt i næringa. Ved å være medlem, har en mulighet 
til å påvirke. Du må gjerne gå inn i disse diskusjonene, kanskje må du drive litt opplæring i 
demokrati/elementær landbrukspolitikk, dessuten er det lov å si fra at man er uenig! Likevel! 
Hvis målet er å vinne medlemmer og ikke diskusjoner er det viktig å ta seg tid til å lytte, 
forsøke å svare skikkelig og kanskje si at “dette skal jeg finne ut av å komme tilbake til deg 
med et godt svar”. 



Bondelaget jobber for alle produksjoner og for helheten i landbruket. Ønsket er å løfte alle, 
men med de virkemiddlene vi har, er det ikke alltid alle saker vi kan gjøre noe med. For 
eksempel er det vanskelig å argumentere for økt støtte når vi produserer mer enn det markedet 
ønsker av en vare. Likevel mener vi at alle bør se nytten av å være Bondelagsmedlem. Bonde-
laget jobber for mer til alle, mens de vi forhandler med ofte argumenterer for mindre til alle. 

Norges Bondelag er opptatt av å sikre de ordningene som er felles for alle gårdbrukere, som 
investeringsmidler og gode velferdstilbud, spesielt for unge, nye gårdbrukere. Den kontinuerlige 
jobbingen med alt det som ikke fastsettes i jordbruksoppgjøret er også viktig: 
kampen for fortsatt godt tollvern, god landbruksutdanning, skatt, juss osv. 

Basert på faktaarkserien “Norges Bondelag oppnår resultater” kan man vise til konkrete 
resultater for den enkelte  produksjon. Se “Medlemskap og verving” i nettbutikken.

Vi må huske at vi alltid er i en forhandlingssituasjon, og at det innebærer at vi ikke 
bestemmer alene hvor mye ressurser Norge skal bruke på landbruk. Vi vil aldri få til alt vi vil. 
Men vi får til mye og er overbevist om at det er best for landbruket være organisert og 
forhandle om rammevilkårene i fellesskap.  

2. Påstand: ”Det er for dyrt å være medlem i Bondelaget!”

Det koster å være medlem i Bondelaget, men det er fordi det koster å drive den profesjonelle 
organisasjonen som arbeider for dine rammevilkår. Og dårlige rammevilkår koster mer enn 
medlemskontingenten i Bondelaget. Om alle bønder er med å “deler” regningen koster det 
dessuten mindre. 

Snittkontingenten på bruksmedlemmer er rundt 3.500 kroner i året. Det er på linje med 
kontingenten i andre fagforeninger. 

Hele kontingenten kan utgiftsføres.

Verdien av et sterkt faglag og talerør for landbruket er uvurderlig. I tillegg kan de fleste spare 
store beløp, ofte mer enn kontingenten på våre fordelsprogram. 

3. Bondelaget er bare for samvirkefolk. 

Det stemmer at Bondelaget tror at å levere til samvirkene er den beste måten å sikre gode 
priser og et stabilt marked på lang sikt. Det betyr ikke at du som bondelagsmedlem er forpliktet 
til å levere til et samvirke. Du er selvstendig næringsdrivende, du tar dine egne valg. 

Uansett hvem du kjøper av eller leverer til har du nytte av Bondelagets arbeid for bedre 
rammevilkår. Og du ER hjertelig velkommen! 



4.“Hva får jeg igjen for 
medlemskapet i Bondelaget?”

Eksempel på svar:

Norges Bondelag er ditt faglag og arbeider 
blant annet for inntekt og velferd som sikrer 
rekruttering, livskraftige bygdesamfunn og 
aktivt landbruk over hele landet.

Norges Bondelag synliggjør bondens arbeid 
gjennom aktiv kontakt mot myndigheter og 
medier.

Lokallag over hele landet kan gi deg sosialt 
fellesskap med andre og mulighet til å være 
med på mange spennende aktiviteter, kurs 
og møter. Du kan delta i studiering i 
lokallaget før jordbruksforhandlingene og si 
din mening! I mange lokallag arrangeres det 
bondekafé og pubkvelder – mangfoldet er stort!

Medlemskap i Bondelaget gir deg mer enn 
bare Bondebladet. Medlemmer kan få råd 
og veiledning om blant annet juss, skatt 
og regnskap og næringspolitikk. Du får 
tilgang til en rekke standardavtaler. Og de fleste kan spare betydelig beløp på våre 
fordelsprogrammer i Landkreditt, Gjensidige og Agrol.

5. Jeg er uenig med Bondelaget!

De fleste er uenige med Bondelaget i noe. Det ville være ganske utrolig om 62.000 
medlemmer hadde vært enige om alt. Finn ut hva  den du snakker med er uenig i. Er det 
en enkelt sak? Eller er du uenig i Bondelagets overordnede mål og politikk. De færreste 
bønder er nemlig det. Så kan du minne på alle de andre sakene vi er enige om, og styrken 
ved å være mange!

6. Jeg er allerede medlem i Sau og geit!

Det er flott å være medlem i en slik organisasjon, men f.eks. husdyrorganisasjonen er ikke 
forhandlingspart og har ikke den kontakten med myndigheter og media som Bondelaget 
har. Mens Bondelaget først og fremst jobber utadrettet for bedre rammevilkår, jobber de 
andre organisasjonene først og fremst med faglige spørsmål. 

Bondelaget forhandler med staten på vegne av bonden, det gjør ikke de andre 
organisasjonene. 



9.Tenk strategisk! 
1) Den viktigste vervejobben gjør dere ved 
å være et bra lokallag med møter, 
aktiviteter og engasjement. Det er lettere 
å verve når du har noe å verve til! 

2) Tenk strategisk: Hvem vil vi nå? Hva er spennende 
for f.eks sauebonden? Hva kan vi gjøre for den eller 
den gruppen med bønder? 

3) Gjør terskelen på arrangement så lav som mulig. 
Inviter uforpliktene. Tilby samkjøring. Send en 
ekstra personlig sms til de du tror kan ha glede av å 
komme. 

4) Husk å invitere. For eksempel er det nærliggende 
å invitere med seg styret i det lokale bygdeung-
domslaget om dere har studiering før
jordbruksoppgjøret. 

5) Gjør en god politisk jobb lokalt. Hva er vikig for 
medlemmene i bygda at dere løfter/ 
arbeider for eller mot ovenfor politikerne? 

6)  Lær av andre lag. Hvilken type møter og 
arrangement skaper engasjement og trekker 
medlemmer andre steder? Ideer er til for å stjeles.  

7) Jobb for å være synlige! Bruk lokalpresse, skriv 
leserinnlegg, hjelp lokalpresse å få til lokal vri på 
nasjonale saker. Besøk kommunestyremøter og 
server lokal mat og fortell om landbrukets 
betydning lokalt.

8) Har dere en naturbruksskole i nærheten? Vær 
en god ressurs for skolen, slik at elevene opplever 
Bondelaget som relevante. 

9) Husk å sørge for at også passive medlemmer 
får vite om aktiviteten dere har hatt i løpet av 
året, enten ved å sende årsberetning per post,
eller digitalt. 
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De som gjør en jobb for fellesskapet ved å verve nye medlemmer, 
blir premiert. Ett nytt medlem gir gavekort kr 400,- i Felles-
kjøpets butikker. Alle som verver og henter ut gavekortet, får 
også Bondelagets populære BONDE t-skjorte (verdi kr 100,-). Du 
må huske å oppgi at du er verver ved innmelding, og du må selv 
gå inn på nettsiden for å bestille vervepremien. Vervepremiene 
gjelder ikke ansatte i Bondelaget.
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10. Innmelding 

I tillegg til de faste vervepre-miene kjører Bondelaget vervekampanjer med enda større premier! Følg med! 

NB NB! 
Husk å melde 

inn! 

Når noen sier at de vil bli medlemmer er det 
viktig å følge opp. Det beste er å melde inn 
vedkommende med en gang. Har du tilgang til nett 
via en PC eller smarttelefon, kan dere gå inn på 
www.bondelaget.no og gjøre det sammen. 

Dersom noen sier de vil melde seg inn selv, kan det fort bli 
glemt. Følg opp de dere har vervet! For å melde inn vil dere 
trenge noen opplysninger. Sørg derfor for å skrive ned:

•   Navn
•   Adresse
•   E-post-adresse (hvis de har)
•   Mobilnummer
•   Fødselsdato
•   Ved bruksmedlem: produksjon 
     (areal og antall dyr)
•   Hvilket lokallag de vil tilhøre

Dersom du mangler noen opplysninger, meld de inn likevel. 
Da vil de bli kontaktet for utfyllende informasjon.
Dere kan melde dem inn på følgende måter:

•   Gå inn på www.bondelaget.no og velg knappen 
     ”Bli medlem!” på forsiden. Fyll ut opplysningene 
•   Send epost til fylkeskontoret eller til 
     medlemsregisteret@bondelaget.no
•   Ring fylkeskontoret eller Norges Bondelag 22 05 45 00
•   Send SMS: Send BONDE <navn> <telefonnummer> til 
     2030. den du har vervet vil bli oppringt for å oppgi 
     nødvendige opplysninger.

Vervepremien henter du ut påbondelaget.no/kontakt oss 



12. Faktastoff
Det kan gi trygghet i en vervesituasjon å kunne litt fakta om 
Bondelaget, kontingentberegningen og medlemsfordelene. Ingen 
forventer at dere skal kunne svare på alle spørsmål, men det er 
positivt om dere viser vilje til å finne det ut.

Bondelagets overordna budskap
Vi er stolte av å representere landets største organisasjon for bønder 
med over 60.000 medlemmer. Hver dag leverer Bondelagets 
medlemmer råvarer til maten som spises i Norge, vi pleier 
landskapet og gir gode matopplevelser. Det er med bakgrunn i vår 
kjærlighet til norsk mat at Norge Bondelag arbeider for å bedre 
vilkårene for landbruket, fremme felles saker og trygge bygdenes 
økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. 

Mål om økt norsk matproduksjon 

Stortinget har slått fast at økt matproduksjon skal være hovedfokuset 
i landbrukspolitikken. Produksjonen skal øke i takt med befolknings-
veksten. Det betyr en økning med om lag én prosent hvert år!

Norge må produsere mat til egen befolkning fordi:
•    Mat er basisbehov, og retten til mat en menneskerettighet
•    Verdens befolkning øker – 9 mrd om 40 år. 
•    1000 millioner mennesker i verden sulter. Moralsk ansvar og etisk  
      forpliktelse til å brødfø egen befolkning.
•    Klima endres og folketallet øker. Blir det knapphet på mat i 
      verden, vil de fleste land først sørge for sitt eget  folk og innføre 
      eksportforbud.
•    I Norge produserer vi under halvparten av det vi spiser. 
•    Vi blir flere nordmenn, og da må vi produsere mer mat også i 
      Norge.

Stolte og offensive bønder 

•   45 000 bønder
•   40 000 mennesker i næringsmiddelindustrien, 
     omsetter for 120 mrd
•   Sysselsetting i engros- og detaljhandel
•   Leverandører til næringa 
•    I tillegg får du mye på kjøpet i form av 
     nasjonale fellesgoder; beredskap og mattrygghet, 
     kulturlandskap og biologisk mangfold, 
     verdiskaping og arbeidsplasser i distriktene, 
     service og turisme, spredt bosetting og kulturarv

…men grunn til bekymring over utviklingen 

Svekket selvforsyning, økende import, arealnedgang, underdekning av 
viktige produktgrupper, minkende areal pr innbygger, rekrutteringsvikt 
og bruksavgang. 



13. Medlemstyper og kontingent
Medlemskapet i Norges Bondelag er direkte og personlig. 
Vi skiller mellom 4 typer medlemskap: 

Bruksmedlem: Den aktive bonden eller grunneieren. 
Personer som har produksjonsinntekter eller eierinteresser i land-
bruket.

Personlig medlem: Har sitt hjerte på landsbygda, 
men har ikke produksjonsinntekter eller eierinteresser i landbruket.

Husstandsmedlem: Ektefelle, samboer, barn eller 
andre i samme husstand kan knyttes til medlemstypene over. 

Selskap: Landbruksrelaterte selskap, samdrifter og selskap innenfor 
bygdeturisme og gardsmat er medlemmer i Bondelagets Servicekontor 
AS.

Skattefradrag for medlemskontingent

Den personlige kontingenten kan trekkes fra på selvangivelsen som fag-
foreningskontingent. De som har eierinteresser eller produksjonsinntek-
ter betaler i tillegg en servicekontingent som beregnes ut fra areal- og 
produksjonsomfang. Servicekontingenten er pålagt merverdiavgift. 
Medlemmene kan utgiftsføre servicekontingenten direkte og de som er 
merverdiavgiftsregistrerte får tilbakeført merverdiavgiften.  

Medlemskontingenten kan man beregne på bondelaget.no
(under Regn ut min kontingent) 

Eksempler på kontingent, bruksmedlemmer 
Typisk østlandsbruk med korn og skog:

Innmark: 658
Utmark og skog: 1071
Korn, høy og oljevekster: 552

Personlig kontingent                 840      
Total servicekontingent           5340       
        
25% MVA av servicekontingent  1335      
Sum å betale                          7515

Bruk med maksimal kontingent:

Innmark: 772
Mjølkekyr: 58
Storfe: 62
Sauer og ammegeiter: 228
Slaktegriser: 2139
 
Personlig kontingent                 840      
Total servicekontingent          6 660      
        
25% MVA av servicekontingent 1 665      
Sum å betale                         9165 

Typisk vestlandsbruk med sau, 
mjølkekyr, storfe og mye utmark:

Innmark: 291
Utmarkog skog: 3000
Sauer og ammegeiter: 60
Storfe: 10
Mjølkekyr: 13
Personlig kontingent                    840           
Total servicekontingent               5600      
        
 25% MVA av servicekontingent     1400    
 Sum å betale                             7840



Fastsatt av årsmøtet i Norges Bondelag juni 2014
Kontingent til Norges Bondelag
 

Personlig kontingent
• Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år
              til og med   66 år kr 840,-
• Redusert sats for medlemmer til og med 25 år
              og fra og med 67 år. kr 555,-
• Redusert sats for husstandsmedlemmer kr 555,-
• Redusert sats for NBU-medlemmer 
              til og med 25 år kr 275,-

Kontingent til Bondelagets Servicekontor AS
1.   Fast servicekontingent  
      Gjelder alle som eier og/eller driver 
      en landbrukseiendom kr 500,
1b. Fast servicekontingent
      Gjelder selskap uten jordbruksproduksjon kr 1.100,- 
2.   Arealavhengig kontingent innmark
      Areal som disponeres til driften av bruket kr 2,93/da
     (Eget og innleid areal, ikke utleid areal)  
3.   Arealavhengig kontingent utmark kr 0,73/da
      Øvre grense pr. medlem kr 640,-            
4.   Produksjonskontingent
      Produksjonsform antall for kontingentfaktor

Planteproduksjon for salg      Normtall
Korn, høy, oljevekster          500   da
Poteter                           80    da
Grønnsaker                    35    da
Frukt og bær                    30    da
Veksthus                                   1,4 da

Husdyr                               Normtall
Mjølkekyr                    7 stk
Storfe                    65 stk
Mjølkegeiter                   30 stk
Ammekyr                   50 stk
Sauer/ammegeiter    100 stk
Avlsgriser                   30 stk
Slaktegriser                 900 stk
Verpehøner              3.750 stk
Slaktekyllinger            80.000 stk
Hester                   20 stk
Kaniner                              140 stk
Kalkuner/gjess/ender           10.000 stk
Livkyllinger            40.000 stk
Revetisper                 100 stk
Mink/ildertisper                 420 stk
Bikuber                              200 stk

14. Slik beregnes kontingenten 

Tabell for beregning av kontingentfaktor
I tabellen er det satt antall dyr eller dekar som utgjør en kontingent-
faktor. For å finne produksjonskontingenten tar en antall dekar eller 
dyr og dividerer det med normtallet. Dette utgjør kontingentfaktor i 
tabellen nedenfor. For produsenter som driver med ulike produksjoner 
summeres kontingentfaktorene.

Kontingentfaktor Produksjonskontingent kr
0,00 - 0,09   0
0,10 - 0,30   0
0,31 - 0,50   471
0,51 . 0,70   930
0,71 - 0,90   1.368
0,91 - 1,10   1.833
1,11 - 1,30   2.272
1,31 - 1,50   2.771
1,51 - 2,00   2.939
2,01 - 2,50   3.216
2,51 - 3,00   3.364
3,01 – 3,50   3.417
3,51 – 4,00   3.609
4,01 – 4,50   3.801 
4,51 – 5,00   3.992
5,01 – 5,50   4.264
5,51 – 6,00   4.459
6,01 – 6,50   4.524
6,51 – 7,00   4.590
7,01 – 9999   4.653

Maksimumskontingent eks. mva. totalt for
Norges Bondelag og Bondelagets
Servicekontor AS kr 7.500,-

Nye medlemmer betaler kontingent fra innmeldingsdato. Det kreves 
ikke kontingent ut året for innmeldte i perioden 1/11 - 31/12 eller for 
beregnet kontingent under kr 100,-. Unge medlemmer under 35 år, med 
produksjonsinntekt eller eierinteresser i landbrukseiendom, betaler 
halv personlig kontingent og halv servicekontingent første driftsåret.

Medlemskontingent til Norges Bondelag betales av alle medlemmer 
unntatt æresmedlemmer. Den enkelte medlem plikter å gi organisas-
jonen opplysninger som skal til for å beregne medlemskontingent. 
Medlemmer som etter forespørsel ikke gir opplysninger som inngår i 
kontingentgrunnlaget, kreves for maksimumskontingent.

Samdrifter og landbruksrelaterte selskap
Disse står som medlem i Bondelagets Servicekontor AS. Minst ¾ av 
deltakerne må være medlem i Norges Bondelag. Selskap med jord-
bruksproduksjon, samdrifter etc, betaler kontingent for det areal og 
produksjon som disponeres av selskapet. Det beregnes makskontingent 
for disse på lik linje med enkeltbruk. Selskap uten jordbruksproduksjon 
betaler fast servicekontingent kr 1.100,- + mva. 
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Medlemsfordeler i Agrol 

•	 AgriCard: MasterCard* som gir rabatter på Statoil 
og Esso med inntil 61 øre pr liter på diesel og     
56 øre pr liter på bensin. Kortet gir også rabatt på 
avgiftsfri diesel. Rabatter på drivstoff gis på den 
enkelte stasjons gjeldene pumpepris. 10 % rabatt 
på kontorrekvisita hos Staples direkte i kortet. 

•	 Telenor: Nye fastprispakker på mobil-
abonnementer med datatrafikk inkludert, og 
forbedrede priser. Ny nettbutikk for alle med 
Agrol abonnement. Videreføring av 50 % rabatt 
på abonnementer, 40 % rabatt på bruk av 
mobiltelefon og 50 % rabatt på mobilt bredbånd.  
Alle abonnementer er i Telenor Bedrift og krever 
eget organisasjonsnummer.

•	 Strømavtaler: Fjordkraft og Eidsiva Energi. 
•	 Byggevarer: Avtale med Byggmakker, Optimera 

Proffmarked og Montér. 
•	 Hotellavtaler: Scandic Hotels, Thon Hotels, First 

Hotels, og Nordic Choice Hotels. Utvalgte hoteller 
hos Radisson Blu. 

•	 Bilavtaler: Svært gode rabatter på en rekke 
bilmerker og modeller. Storkundebekreftelse 
medbringes før kontraktunderskrivelse.

•	 Andre leverandører med rabattavtaler: Elfag, 
Dekkmann og Vianor, Europcar og SIXT, Anticimex, 
Brilleland, Würth og Interflora. 

*Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd: 
24,89 %. Kredittkostnad kr. 1561,-.

Ta kontakt med Agrol på tlf: 815 24 765 (åpent: 10-14) 
e-post: post@agrol.no, eller se www.agrol.no.

Norges Bondelag 
 

Boks 9354 Grønland, 0135 Oslo 
Telefon: 22 05 45 00 

bondelaget@bondelaget.no 

bondelaget.no 

Foto: Visualdays, Jørgen Skaug

Medlemsfordelene 
i Norges Bondelag

Medlemsfordeler i Tun media

•	 30 % introduksjonsrabatt for nye 
helårsabonnenter* på Nationen (25 % for 
halvårs- og kvartalabonnement) 

•	 50 % introduksjonsrabatt for nye abonnenter* 
på Norsk Landbruk og Traktor

•	 50 % rabatt på privat rubrikkannonse i 
Bondebladet og Nationen

* Med ny abonnent menes at man ikke har vært 
  kunde i løpet av det siste året.

For spørsmål om abonnement, ring: 23 33 91 52 
eller send e-post til: bondelaget@mediaconnect.no
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Medlemskapet i Norges Bondelag gir en rekke individuelle 
medlemsfordeler. Ta kontakt direkte med Gjensidige, 
Landkreditt Bank eller Agrol for å benytte deres 
medlemsfordeler. Medlemsnummeret i Bondelaget står 
på fakturaen.

Bondelagets medlemsfordeler  

•	 Bondebladet: Abonnement er inkludert i 
medlemskapet. 

•	 Landbrukskalenderen: Almanakk er inkludert  
i medlemskapet. 

•	 Rådgivning: Medlemmer kan få veiledning 
på telefon vedrørende landbruksjuss, skatt, 
regnskap, næringspolitikk etc. 

•	 Gratis standardavtaler: Jordleie, leie av 
melkekvote, tomtefestekontrakt, småkraftverk, 
odelsfraskrivelse og prioritetsvikelse, hest på 
fremmed grunn med mer. 

•	 Studietilbud: Tema innen landbrukspolitikk og 
høringsarbeid foran jordbruksforhandlingene, 
praktisk HMS-arbeid med mer.

•	 Unge bønder-pakke: Unge bønder-kurs til 
rabattert pris. 

Bruk fordelene dine! Ta kontakt på telefon: 22054500,
e-post: medlemsregisteret@bondelaget.no, eller se 
bondelaget.no

Medlemsfordeler i Gjensidige Medlemsfordeler i Landkreditt Bank 

Vi har Norges fremste kompetansemiljø innen 
landbruksfinansiering.	Bruk	dine	medlemsfordeler	
hos oss!
•	 Vekstkonto: Gir deg gode sparevilkår og er en 

sparekonto forbeholdt medlemmer i Norges 
Bondelag og Landkreditt SA. Der vokser pengene 
litt ekstra. Det er ingen krav til fast sparebeløp, 
bindingstid eller begrensninger på antall uttak.

•	 Medlemskonto og medlemskort: Du får en egen 
medlemskonto. Til medlemskontoen kan du få 
et vanlig bankkort, og som medlem slipper du 
å betale årsgebyr på dette kortet. Landkreditt 
Bank har også et gunstig kredittkort. 

•	 Lån: Det er ingen depotgebyrer ved opprettelse 
av nye landbruks- og boliglån. Med landbrukslån, 
gårdskreditt eller driftskreditt hos oss blir du 
medlem i Landkreditt SA og får muligheten til å 
påvirke konsernets fremtid.

•	 Leasing: Du får 750 kroner i rabatt på 
etableringskostnaden for nye leasingavtaler i 
Landkreditt Finans. Rabatten gjelder også for bil 
i næringsforhold.

•	 Fondssparing: Du betaler ikke tegningsprovisjon 
ved engangskjøp i fond.

•	 Pensjonssparing: Vi gir 25 % rabatt på den årlige 
administrasjonskostnaden.

Landkreditt	Bank	tlf:	815	52	250	−	Landkredittbank.no

Er du interessert i leasing? 
Kontakt Landkreditt Finans på tlf: 70 15 40 00

  Folketrygdens grunnbeløp (1 G) er per 1.mai 2014 på kr. 88.370.  
Gjensidige: tlf 03100 eller gjensidige.no

Medlemsprodukt Medlemsfordel Dekningsområde

Norges Bondelags 
Gruppelivsforsikring

Gunstig medlemspris 15-67 år, død
10 G eller 20 G

Norges Bondelags 
Ulykkesforsikring for 
voksne

Gunstig medlemspris 20-70 år. Invaliditet 
etter ulykke. 
Behandlingsutgifter
20 G eller 40 G 

Norges Bondelags 
Ulykkesforsikring for 
barn

Gunstig medlemspris 0-26 år. Medisinsk 
invaliditet etter ulykke, 
30 G eller 60 G

Landbruksforsikringer 20 + 5 % medlems-
rabatt,  
4 % samlerabatt og  
7 % HMS-rabatt

Bygninger, innbo, avling, 
driftsløsøre, yrkesskade, 
driftsavbrudd med mer. 
Traktorer, maskiner, 
besetning og avbrudd.
Nye landbruksrelaterte 
næringsvirksomheter
.

Private 
tingforsikringer

20 % rabatt (16 % v/ 
1-3 forsikringer)
15 % ekstrarabatt på 
bil for unge 18-30 år 

Forsikring av bil, hytte, 
reise, fritidsbåt, innbo  
med mer

Behandlingsforsikring 10 % rabatt og fritak 
for stykkostnad

Sikrer deg rask 
behandling

Kritisk sykdom 10 % rabatt og fritak 
for stykkostnad

Utbetaling ved alvorlige 
sykdommer

Pensjonsforsikringer
-Pensjon for selv-
 stendig nær.dr. (PSN) 
-Individuell  
 Pensjonssparing (IPS)
-Fondspensjon

Dekker dine behov for 
pensjonsforsikringer

PSN: 25 % rabatt på 
adm.kostnad, 15 % på 
forvaltningskostnad
IPS: 20 % på adm.kost
Fondspensjon: 13% på 
forvaltningskostnad

Medlemskapet i Norges Bondelag gir en rekke individuelle 
medlemsfordeler. Ta kontakt direkte med Gjensidige, 
Landkreditt Bank eller Agrol for å benytte deres 
medlemsfordeler. Medlemsnummeret i Bondelaget står 
på fakturaen.

Bondelagets medlemsfordeler  

•	 Bondebladet: Abonnement er inkludert i 
medlemskapet. 

•	 Landbrukskalenderen: Almanakk er inkludert  
i medlemskapet. 

•	 Rådgivning: Medlemmer kan få veiledning 
på telefon vedrørende landbruksjuss, skatt, 
regnskap, næringspolitikk etc. 

•	 Gratis standardavtaler: Jordleie, leie av 
melkekvote, tomtefestekontrakt, småkraftverk, 
odelsfraskrivelse og prioritetsvikelse, hest på 
fremmed grunn med mer. 

•	 Studietilbud: Tema innen landbrukspolitikk og 
høringsarbeid foran jordbruksforhandlingene, 
praktisk HMS-arbeid med mer.

•	 Unge bønder-pakke: Unge bønder-kurs til 
rabattert pris. 

Bruk fordelene dine! Ta kontakt på telefon: 22054500,
e-post: medlemsregisteret@bondelaget.no, eller se 
bondelaget.no

Medlemsfordeler i Gjensidige Medlemsfordeler i Landkreditt Bank 

Vi har Norges fremste kompetansemiljø innen 
landbruksfinansiering.	Bruk	dine	medlemsfordeler	
hos oss!
•	 Vekstkonto: Gir deg gode sparevilkår og er en 

sparekonto forbeholdt medlemmer i Norges 
Bondelag og Landkreditt SA. Der vokser pengene 
litt ekstra. Det er ingen krav til fast sparebeløp, 
bindingstid eller begrensninger på antall uttak.

•	 Medlemskonto og medlemskort: Du får en egen 
medlemskonto. Til medlemskontoen kan du få 
et vanlig bankkort, og som medlem slipper du 
å betale årsgebyr på dette kortet. Landkreditt 
Bank har også et gunstig kredittkort. 

•	 Lån: Det er ingen depotgebyrer ved opprettelse 
av nye landbruks- og boliglån. Med landbrukslån, 
gårdskreditt eller driftskreditt hos oss blir du 
medlem i Landkreditt SA og får muligheten til å 
påvirke konsernets fremtid.

•	 Leasing: Du får 750 kroner i rabatt på 
etableringskostnaden for nye leasingavtaler i 
Landkreditt Finans. Rabatten gjelder også for bil 
i næringsforhold.

•	 Fondssparing: Du betaler ikke tegningsprovisjon 
ved engangskjøp i fond.

•	 Pensjonssparing: Vi gir 25 % rabatt på den årlige 
administrasjonskostnaden.

Landkreditt	Bank	tlf:	815	52	250	−	Landkredittbank.no

Er du interessert i leasing? 
Kontakt Landkreditt Finans på tlf: 70 15 40 00

  Folketrygdens grunnbeløp (1 G) er per 1.mai 2014 på kr. 88.370.  
Gjensidige: tlf 03100 eller gjensidige.no

Medlemsprodukt Medlemsfordel Dekningsområde

Norges Bondelags 
Gruppelivsforsikring

Gunstig medlemspris 15-67 år, død
10 G eller 20 G

Norges Bondelags 
Ulykkesforsikring for 
voksne

Gunstig medlemspris 20-70 år. Invaliditet 
etter ulykke. 
Behandlingsutgifter
20 G eller 40 G 

Norges Bondelags 
Ulykkesforsikring for 
barn

Gunstig medlemspris 0-26 år. Medisinsk 
invaliditet etter ulykke, 
30 G eller 60 G

Landbruksforsikringer 20 + 5 % medlems-
rabatt,  
4 % samlerabatt og  
7 % HMS-rabatt

Bygninger, innbo, avling, 
driftsløsøre, yrkesskade, 
driftsavbrudd med mer. 
Traktorer, maskiner, 
besetning og avbrudd.
Nye landbruksrelaterte 
næringsvirksomheter
.

Private 
tingforsikringer

20 % rabatt (16 % v/ 
1-3 forsikringer)
15 % ekstrarabatt på 
bil for unge 18-30 år 

Forsikring av bil, hytte, 
reise, fritidsbåt, innbo  
med mer

Behandlingsforsikring 10 % rabatt og fritak 
for stykkostnad

Sikrer deg rask 
behandling

Kritisk sykdom 10 % rabatt og fritak 
for stykkostnad

Utbetaling ved alvorlige 
sykdommer

Pensjonsforsikringer
-Pensjon for selv-
 stendig nær.dr. (PSN) 
-Individuell  
 Pensjonssparing (IPS)
-Fondspensjon

Dekker dine behov for 
pensjonsforsikringer

PSN: 25 % rabatt på 
adm.kostnad, 15 % på 
forvaltningskostnad
IPS: 20 % på adm.kost
Fondspensjon: 13% på 
forvaltningskostnad

15. Medlemsfordeler



Medlemsfordeler - konkrete regneeksempler

Eksempel 1: Ungdom på 24 år, medlemskontingent kr 555,- 
En ungdom på 25 år med bilforsikring, reise- og innboforsikring.  Han bruker om lag 2000 liter bensin per år. Får 
Bondebladet ukentlig og deltar på unge bønder-kurs i regi av fylkeslaget. Medlemsfordelen utgjør:

Gjensidige - rabatt på forsikring* kr 3.000,-

Bondebladet (verdi abonnement) kr 1.300,-

Rabatt unge bønder-kurs kr 1.000,-

Agrolrabatt mobil (v/ bruk for kr. 5.000,-  pr. år) kr. 1.000,-

Agrolrabatt på drivstoff (2000 liter/år) kr    800,-

Totalrabatt som medlem i Norges Bondelag kr 7.100,-

Eksempel 2: Sauebonde, medlemskontingent kr 4.100,- eks. mva. 
Sauebonde med 100 vinterfora sau, 200 dekar innmark og 500 dekar skog. Har personforsikringer, landbruks-for-
sikring og skadeforsikringer i Gjensidige. Benytter Agrolrabatt på diesel, bensin og mobiltelefon. Har medlems-
kort, landbrukslån og avtale om innskuddspensjon i Landkreditt Bank. Medlemsfordelen utgjør:

Gjensidige - rabatt på forsikring* kr   10.500,-

Landkreditt Bank** kr     1.500,-

Agrolrabatt på mobil (5000 kr/år)  kr     1.000,-

Agrolrabatt på drivstoff (2000 liter/år) kr     1.200,-

Totalrabatt som medlem i Norges Bondelag kr  14.200,-

* Forsikringsrabattene er sammenliknet med Gjensidiges egne fordelsprogram. 

2015

Medlemsfordeler i Agrol 

•	 AgriCard: MasterCard* som gir rabatter på Statoil 
og Esso med inntil 61 øre pr liter på diesel og     
56 øre pr liter på bensin. Kortet gir også rabatt på 
avgiftsfri diesel. Rabatter på drivstoff gis på den 
enkelte stasjons gjeldene pumpepris. 10 % rabatt 
på kontorrekvisita hos Staples direkte i kortet. 

•	 Telenor: Nye fastprispakker på mobil-
abonnementer med datatrafikk inkludert, og 
forbedrede priser. Ny nettbutikk for alle med 
Agrol abonnement. Videreføring av 50 % rabatt 
på abonnementer, 40 % rabatt på bruk av 
mobiltelefon og 50 % rabatt på mobilt bredbånd.  
Alle abonnementer er i Telenor Bedrift og krever 
eget organisasjonsnummer.

•	 Strømavtaler: Fjordkraft og Eidsiva Energi. 
•	 Byggevarer: Avtale med Byggmakker, Optimera 

Proffmarked og Montér. 
•	 Hotellavtaler: Scandic Hotels, Thon Hotels, First 

Hotels, og Nordic Choice Hotels. Utvalgte hoteller 
hos Radisson Blu. 

•	 Bilavtaler: Svært gode rabatter på en rekke 
bilmerker og modeller. Storkundebekreftelse 
medbringes før kontraktunderskrivelse.

•	 Andre leverandører med rabattavtaler: Elfag, 
Dekkmann og Vianor, Europcar og SIXT, Anticimex, 
Brilleland, Würth og Interflora. 

*Effektiv rente ved kreditt på kr 15 000 o/12 mnd: 
24,89 %. Kredittkostnad kr. 1561,-.

Ta kontakt med Agrol på tlf: 815 24 765 (åpent: 10-14) 
e-post: post@agrol.no, eller se www.agrol.no.

Norges Bondelag 
 

Boks 9354 Grønland, 0135 Oslo 
Telefon: 22 05 45 00 

bondelaget@bondelaget.no 

bondelaget.no 

Foto: Visualdays, Jørgen Skaug

Medlemsfordelene 
i Norges Bondelag

Medlemsfordeler i Tun media

•	 30 % introduksjonsrabatt for nye 
helårsabonnenter* på Nationen (25 % for 
halvårs- og kvartalabonnement) 

•	 50 % introduksjonsrabatt for nye abonnenter* 
på Norsk Landbruk og Traktor

•	 50 % rabatt på privat rubrikkannonse i 
Bondebladet og Nationen

* Med ny abonnent menes at man ikke har vært 
  kunde i løpet av det siste året.

For spørsmål om abonnement, ring: 23 33 91 52 
eller send e-post til: bondelaget@mediaconnect.no

Dette trenger ikke du kunne. Henvis heller til 

Landkreditt (81552250)Gjensidige (03100)
Agrol (81524765)
og Mediaconnect (Tun media) (23339152)



Vervebrosjyrer, 4 forskjellige: 
• For ungdom (16-25 år) 
• For personlige medlemmer 
• For bruksmedlemmer 
• Medlemsfordelene i Norges Bondelag 

           

Innmeldingskort og Medlemskontingent m/beregning
For innmelding av medlemmer, m/veiledning til utfylling. Bokmål / Nynorsk.
Informasjonsark om kontingentsatser og om hvordan kontingenten beregnes.  

Standspakke medlemsverving
Materiell til bruk ved medlemsverving på stands, møter og arrangement. 
Innholder utvalgte brosjyrer mm. Banner om medlemskap og medlemsfordeler 
kan lånes fra fylkeskontoret.

Visittkort for SMS-verving
Ark med 10 visittkort for SMS-verving. Kortet kan deles 
ut til potensielle medlemmer på stands, møter og 
konferanser.

Fra våre samarbeidspartnere: 
Informasjon om medlemsfordeler fra:
• Agrol/AgriCard 
• Gjensidige
• Landkreditt Bank 

16. Medlemsmateriell, oversikt
 Alt materiellet finnes i nettbutikken, se “Medlemskap og verving”

NB! alt kan
Bestilles i 
nettbutikken på 
bondelaget.no 
(og er gratis) 

NBNB! 
Visittkort er 
Smart å ha i 

lommeboka.. 
Så glemmer du 

oss aldri! :) 

Norges Bondelag oppnår resultater 
Dette er en serie med faktaark/argumentlister om hva Norges Bonde-
lag har oppnådd og gjør for ulike produsentgrupper. 



Norges Bondelag, Schweigaards gate 34 c, 0135 Oslo
Tlf.22054500

bondelaget@bondelaget.no
www.bondelaget.no
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