
Vi får Norge til å gro! 

Velkommen! 

v/Martha Mjølnerød 



Om Bondelaget og  

bondelivet 

• Jeg skal si noe om; 

– Om Østfold Bondelag  

– Hvorfor Bondelaget er viktig for meg – og også for deg 

– Ny i landbruket – hvor starter man? 

 

• Hvem er her i dag? 

– Navn, alder og bosted 

– Oppfordrer dere til å finne ut resten i løpet av helga! 

 



62.000 

medlemmer 

120 ansatte 

Bondelaget – bli med på laget 

4.500 i Østfold 

73% av alle bønder 

25 lokallag 

Fylkesstyret 

3 utvalg 

3 hele stillinger 

Det er vi som lager maten din! 



Østfold Bondelag – hva driver vi med da? 

• Organisasjon 
• Opplæring lokale tillitsvalgte 

• Aksjoner 

• Fag 

– Høringssaker; 

• Jakttider 

• Kraftlinjer 

• Vindmøller 

• Politikk 

– Møte med Østfoldbenken 

– Jordbruksforhandlinger 

– Landbruksmeldinga 



Østfold Bondelag – ganske mye 

egentlig! 
• Kontakt med; 

• Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Landbrukskontor, Innovasjon 

Norge 

• Prosjektsatsinger; 

– Inn på tunet 

– Landbruksbasert reiseliv 

– Rekruttering til naturbruk 

– Proteinvekst dyrking 



Vi trenger deg som medlem; 

• Sammen er vi sterke! 

• Lokallagene trenger unge bønder, 

mange muligheter for verv! 

• Du får kunnskap, informasjon og 

kan bidra til å påvirke 

• Billigere bensin, forsikring og 

planker m.m. 

• Bondebladet hver uke 

• Les om medlemsfordelene dine 

her: 

• http://www.bondelaget.no  

http://www.bondelaget.no/


Vi får Norge til å gro! 

 

Gule sider…. 

Hvem – hva – hvor 

-Oversikt fås på mail 

 

 



Hva lurer du på? Hvem kan gi svar? Tips! Nettadresse: 

Kjøp av gården Bondelagets jurister 

Regnskapskontoret  Finn ditt eget 

Egne konsulenter 

Dyrkingsteknisk Landbrukets 

rådgivingstjeneste 

Vil vite mer om  

nye næringer 

Reiseliv/ 

Inn på tunet/ 

Lokal mat 

Landbrukskontoret i 

din kommune 

Fylkesmannens 

landbruksavdeling 

Østfold Bondelag 

Innovasjon Norge 

Førstelinje tjenesten 

Mobiliseringsansvar 

Nettsider og egne 

prosjekter 

Etablerertilskudd 

Investeringstilskudd 

Tilskudd ved 

eiendomsoverdragelse 

HMS arbeid Østfold Bondelag 

Landbrukets HMS 

tjeneste i Østfold 

Gå på kurs! 

Sprøytesertifikat Bygdefolkets 

Studieforbund 

Gå på kurs! 

Forsikring Gjensidige 

Bank Landkreditt 

 

Søknad om produksjons 

tilskudd, avløser osv 

 

SLF 

Hjelp å få på 

landbrukskontoret 

Lønning av hjelp  

på gården 

Regnskapskontor 

Landbrukstjenesten 

Samarbeidsform 

I landbruket 

Norges Bondelag 

Norges Vel 

Bondelagets gule sider 



Bondelaget på nett 

• www.bondelaget.no/ostfold 

• www.nettbonden.no 

 

• Lik oss på Facebook 
– Ja, vi elsker norsk frokost 

– Østfold Bondelag 

– Norges Bondelag 

 

 

http://www.bondelaget.no/ostfold
http://www.nettbonden.no/



