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Vær med å dele Bondens film i sosiale medier!
Filmen er laget for å vise fram hva jordbruksoppgjøret handler om og hvorfor det er
viktig for flere enn bonden. Filmen er laget i samarbeid med medlemmer og andre
som har sendt inn bilder via Instagram og epost. På tre dager fikk vi inn over 3000
bilder og responsen har vært overveldende. Tusen takk for at dere har bidratt til å
dele forespørslene fra oss om å få inn bilder. Nå gjelder det å like og dele filmen fra
Bondelagets facebook-side. 

Vi har hatt veldig god respons på kampanjen Norge trenger bonden i sosiale medier
så langt. Vi har presentert verdens nordligste melkebonde, en andelsbonde i
Akershus og i en reportasjefilm på Facebook forteller Thomas Meyer French
engasjerende om sin bondehverdag, så engasjerende at den har nådd over 500
000 mennesker på to dager!

http://ext.mnm.as/r/964239D4-5AAF-4488-BBBC-9FC76C054376
https://www.facebook.com/bondelaget/


Jordbruksforhandlingene
2016
Vårens «vakreste» eventyr,
jordbruksforhandlingene, er snart i
gang! Arbeidet med å utarbeide Norges
Bondelags krav er i full gang, og
kommende helg skal jordbrukets felles
krav utformes sammen med Norsk
Bonde- og Småbrukarlag. Mandag 25.
april overleverer vi etter planen
jordbrukets krav til staten. Det er
forventet at staten kommer med sitt
tilbud til jordbruket 3. mai, og at
(eventuell) forhandlingsstart blir 5./6.
mai. Forhandlingene skal etter planen
avsluttes 13. mai. 

Lokallagslederne vil få informasjon om
utviklingen i forhandlingene via e-post,
SMS og eventuelt fellesmøter i
fylkeslagene. Følg også med på
bondelaget.no. 

Vi ønsker forhandlingsutvalget lykke til!

Aksjonsberedskap
Bondelaget må være forberedt på
begge utfall i
jordbruksforhandlingene, både avtale
og brudd. Det er viktig at
forhandlingsutvalget er trygge på at
det blir aksjoner om de velger å bryte
forhandlingene. Da må vi vise at vi er
forbanna! Lokallaga må derfor ha
egen aksjonsberedskap. Fylkeslaga
koordinerer fylkesvise aksjoner
gjennom egne aksjonsutvalg, og det
forventes at lokallaga stiller opp på
disse. I tillegg er det ønskelig at dere
har beredskap for egne aksjoner
lokalt. Hvis det skulle bli brudd,
planlegges også en stor
demonstrasjon i Oslo med marsj til
Stortinget. Datoen for dette er satt
til 19. mai om det blir aktuelt. Hold av
datoen!

Mer informasjon og materiell kommer
nærmere forhandlingsstart.

Bybonden er i gang
Hei, jeg heter Andreas og er den nye Bybonden på Losæter. Vi skal gjøre Stedet der
ingen skulle tro at noko kunne gro om til en grønn lunge; full av historier om
hvordan maten vår blir til, og med masse inspirasjon for byfolk som ønsker å dyrke
byen! 

Her skjer det masse hver eneste dag nå i våronna: følg oss på

www.facebook.com/bybonden_i_oslo
www.instagram.com/bybonden_i_oslo
http://www.bondelaget.no/blogg/
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