
 

Framtidig norsk matproduksjon er et verdivalg!
Norges Bondelag har lagt bak seg et krevende år, med brudd i jordbruksforhandlingene og bedret toll-
beskyttelse på ost og kjøtt. Vi takker for engasjement og støtte i 2012! Det ser ut til at 2013 kan bli et 
like avgjørende år, med et stortingsvalg som kan gi store utslag for hva slags landbruk vi skal ha i Norge 
framover. Vi håper du fortsatt vil være med på laget. Gjennom medlemskontingenten bidrar hver en-
kelt til Bondelagets kontinuerlige arbeid for å bedre rammevilkårene for bonden. 

Bruddet i jordbruksforhandlingene i 2012 kom fordi målene om økt matproduksjon som regjeringa 
lovte i landbruks- og matmeldinga ”Velkommen til bords” ikke ble fulgt opp med konkrete tiltak. 
Medlemmene stilte opp på en fantastisk måte i aksjonene etter bruddet, og fikk folkets sympati. 

Høsten 2012 fikk vi gjennomslag for bedret tollbeskyttelse av ost og kjøtt. Dette var en viktig seier og 
helt avgjørende for økonomien i store deler av jordbruket i framtida.

To hovedsaker i 2013 - jordbruksoppgjør og stortingsvalg
For å opprettholde selvforsyningsgraden, må matproduksjonen økes og alle landets ressurser tas i 
bruk. Befolkningsøkningen tatt i betraktning, må norsk landbruk øke produksjonen med 20 % de neste  
20 årene! For at ungdom skal ønske å gå inn i næringa vår, må det være konkurransedyktige inntekts-
muligheter og velferdsordninger som for andre grupper i samfunnet.

Den 9. september er det stortingsvalg.  Det er store forskjeller i partienes ambisjonsnivå for norsk land-
bruk. Norges Bondelag vil arbeide for at alle partier kommer med tydelige målsettinger, virkemidler 
og tiltak for økt matproduksjon på norske ressurser. Når partienes valgprogrammer er lagt fram, skal 
Bondelaget vise hvilken effekt partienes landbrukspolitikk vil ha for norsk matproduksjon, reiseliv og 
levende bygder.

Bondelaget har et bredt engasjement på mange områder for å sikre medlemmenes interesser. Grunn-
eierspørsmål, rovvilt, jordvern, matkjedemakt, skatt og avgift er bare noen viktige arbeidsområder.

Sammen med dette brevet følger medlemskontingent for 2013. Kontingenten er organisasjonens viktig-
ste inntektskilde. Høy oppslutning betyr svært mye for kapasiteten og slagkraften i Norges Bondelag. 
Vi oppfordrer alle medlemmer til å betale medlemskontingenten innen forfallsdato 1. mars.
Takk for ditt medlemskap og støtte!

Med hilsen

         
 Nils T. Bjørke                             Per Skorge

Til medlemmer i Norges Bondelag



Fornyelse av medlemskapet – eFaktura og AvtaleGiro
Du kan nå takke ja til eFaktura-avtale når du betaler
kontingentkravet. Med eFaktura får du kontingentkravet rett i nettbanken i
stedet for i posten, ferdig utfylt med beløp og KID-nr. E-faktura-referansen
står på giroen. Ønsker du at kontingenten skal trekkes automatisk ved 
forfall hvert år, kan du velge AvtaleGiro i nettbanken når du betaler kontin-
genten.

 
NB: Nytt kontonummer for innbetaling av kontingent
Norges Bondelag har nytt kontonummer i Landkreditt Bank: 9365.20.76872.
Kontingenten har forfall 1. mars. Innbetaling for den enkelte må skje ved
bruk av oppgitt beløp og KID-nr. Dette gjelder også i husstander der ett
medlem betaler kontingent for flere medlemmer. 

 
Medlemskontingent 2013
Alle medlemmer betaler personlig kontingent til Norges Bondelag. Sat-
sen er kr 780,-. Medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år samt 
husstandsmedlemmer, betaler redusert sats, kr 515,-. Bruksmedlemmer 
betaler i tillegg kontingent til Bondelagets Servicekontor AS. Norges Bonde-
lag benytter data fra søknad om produksjonstilskudd via Statens landbruks-
forvaltning som grunnlag for areal- og produksjonsavhengig kontingent. 
Har du endringer i kontingentgrunnlaget, melder du fra om dette på våre 
nettsider eller tar kontakt med fylkeskontoret. Du vil da motta ny giro i 
posten.

 
Bruk medlemsfordelene dine!
Vedlagt finner du en folder som viser medlemsfordelene i Norges
Bondelag. I tillegg til Bondelagets egne fordeler, har vi en rekke gode 
fordeler i Landkreditt Bank, Gjensidige og Agrol. Jo flere medlemmer som 
bruker fordelene,  jo bedre avtaler kan vi framforhandle.

 
Verv nye medlemmer!
Potensialet for nye medlemmer er stort, både blant bønder og andre med
tilknytning til landbruket. Alle som verver nye medlemmer, kan hente ut 
gavekort og den populære BONDE-t-skjorta som takk for innsatsen. Bestill 
gavekort i FK-butikken på bondelaget.no

 
Logg inn på Din side!
Som medlem i Norges Bondelag får du nå raskere og enklere tilgang til 
informasjon som er viktig for deg. Under Din side på bondelaget.no kan du 
nå blant annet endre kontaktinformasjon, se kontingentgrunnlaget ditt, 
finne kontaktinformasjon til lokallaget og få tilgang til en rekke gratis 
standardavtaler for medlemmer. 

Norges Bondelag 
Boks 9354 Grønland, 0135 Oslo 

Telefon: 22 05 45 00 
bondelaget@bondelaget.no 

bondelaget.no 
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