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Valg 2015 – kommune- og 
fylkestingsvalg  
Resultatet av valget påvirker hverdagen til bønder 
over hele landet – det er derfor viktig at lokallaga 
engasjerer. Valgdager er 13. og 14. 
september, og valgkampen dras i gang for fullt i 
august, etter sommerferien.  
 
Norges Bondelag har valgt jordvern og 
eiendomspolitikk som hovedtema. Hvem skal eie 
arealene i Norge, og hva skal vi bruke matjorda til 
er viktig i samfunnsdebatten.  
 
Kommunene har ansvar for jordvern. Lokale 
politikere avgjør i stor grad arealbruken, gjennom 
kommuneplan og reguleringsplaner, og praktisering 
av eiendomslovene. Det dreier 
seg også om bo- og driveplikt og priskontroll ved 
overdragelser og salg. Les Nationens artikkel om 
IKEA-utbygginga i Vestby.  
 
Vi vil gjerne at lokal- og fylkeslag tar opp 
jordvern og eiendomspolitikk med sine politikere 
i denne valgkampen. Målsetting er å styrke 
jordvernet. 
 
Les mer om Bondelagets planer og tips til 
aktiviteter lokalt for arbeidet med jordvern fram 
mot valget ved å trykke her.  

   

   
 

  

  

  

   

Årsmøtet: Unge stemmer på 
Bondetinget 
Mange har lang fartstid som delegatar til årsmøtet i 
Norges Bondelag, mens andre er førstereis. I år vart 
det lagt merke til at unge delegatar frå fleire fylke 
tok ordet i generaldebatten, framom ein fullsett 
årsmøtesal. 
 
Robin Sjøgård er årsmøtedelegat for Nordland for 
første gong og nest yngst av årets delegatar. 23-
åringen valde å snakke om rekruttering i 
generaldebatten onsdag, for årsmøtedelegatar og 
statsråd Listhaug. 
 
Se alle sakene fra Norges Bondelags årsmøte her.  

   

 

   

  
 

  

       

http://www.nationen.no/naering/har-vedtatt-a-bygge-ikea-pa-matjord-i-vestby/
http://www.nationen.no/naering/har-vedtatt-a-bygge-ikea-pa-matjord-i-vestby/
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20NB/For%20lokallag%20og%20tillitsvalgte/Nyhetsbrev%20til%20tillitsvalgte/14-00856-11%20Valg%202015%20%20kommune-%20og%20fylkestingsvalg%20515133_1_0.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20NB/For%20lokallag%20og%20tillitsvalgte/Nyhetsbrev%20til%20tillitsvalgte/14-00856-11%20Valg%202015%20%20kommune-%20og%20fylkestingsvalg%20515133_1_0.pdf
http://www.bondelaget.no/getfile.php/Bilder%20NB/For%20lokallag%20og%20tillitsvalgte/Nyhetsbrev%20til%20tillitsvalgte/14-00856-11%20Valg%202015%20%20kommune-%20og%20fylkestingsvalg%20515133_1_0.pdf
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/bondetinget-2015-article81720-3805.html
http://bondelaget.no/
http://www.nationen.no/naering/har-vedtatt-a-bygge-ikea-pa-matjord-i-vestby/


   

 

   

Bruk SMS for å samle inn til 
Malawiprosjektet  
Malawiprosjektet gir støtte til Utviklingsfondets 
landbruksprosjekt i Malawi, et av verdens fattigste 
land. Prosjektet har fokus på lokal matproduksjon 
og bedre livsvilkår for bondefamilien. På årsmøtet i 
Norges Bondelag ble det vist en hilsen fra Kathy i 
Malawi, der hun forteller hva vår støtte betyr. 
 
Årsmøtedeltakerne samlet inn over 10.000 kr til 
Malawi på 5 minutter ved bruk av SMS. En slik 
innsamlingsaktivitet kan også lages på lokale 
arrangement.  
 
Les mer om innsamling og se Kathys hilsen til 
årsmøtet her.  

   

   
 

  

  

   

Open Gard 92 stader i landet 
I løpet av sommaren og hausten blir det 
rekordmange Open Gard-arrangement rundt om i 
det ganske land. 
 
- 92 arrangement er utruleg bra! Så mange har me 
ikkje hatt på mange år, seier ansvarleg for Open 
Gard i Norges Bondelag, Ole Ramshus Sælthun. 
 
Arrangementa fordeler seg utover heile landet, i 
samtlege fylker. Særskild for nordtrønderar og 
vestfoldingar er det mykje å velja i – her går Open 
Gard av stabelen på høvesvis 12 og 11 plassar. 
 
Les meir her.  

   

 

   

  
 

  

 

http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/vi-stotter-bonder-i-malawi-article81769-3805.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/vi-stotter-bonder-i-malawi-article81769-3805.html
http://www.bondelaget.no/nyhetsarkiv/open-gard-92-stader-i-landet-article81803-3805.html

