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Logo - Profil  
Norges Bondelag

Vår visuelle profil er vår identitet. Den sier noe om hvem vi er. En god visuell 
profil forsterker og tydeliggjør oss som en samlet, helhetlig organisasjon, og 
tydeliggjør dermed budskapet vi ønsker å formidle. 

For at den visuelle profilen skal bli en del av vårt positive omdømmearbeid må 
den opprettholdes over tid. I dag er dette en utfordring, da variantene innen 
logo- og profileringsbruk florerer. 

En av årsakene til det grafiske mangfoldet, er at de reglene som finnes ikke 
er godt nok distribuert, og at de i en hektisk hverdag, i mangel av tilgjengelig 
materiell, lages ulike raske, mer eller mindre vellykkede løsninger. 



Hvorfor skal 
Norges Bondelag ha en visuell profil? 

En god profil skaper en tydelig sammenheng, samtidig som den gir rom for 
mer variasjon. Visuell profil blir ofte regnet som synonymt med logo, men en 
logo er ikke en profil. De andre profilelementene kan ofte være viktigere enn 
logoen, fordi de er fleksible og kan brukes mer generelt. 

For å opprettholde en visuell profil over tid, er det nødvendig å nedfelle ret-
ningslinjene i en profilveiledning. Denne veiledningen skal brukes som refer-
anse ved utforming av alt løpende kommunikasjonsmateriell.

De viktigste elementene for å skape gjenkjennelse i en visuell profil er:

• Bilde
• Farge 
• Skrifttype
• Logo
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Hvorfor nek i logoen ?

Landmannsforbundet ble dannet nettopp for å kjempe for bedre vilkår for 
et landbruk som var hardt presset på slutten av 1800-tallet. Særlig hadde 
matkornimporten økt sterkt, noe som særlig svekket flatbygdjordbruket. 
Kampen for tilstrekkelig importvern og en tilstrekkelig kornord-
ning varte helt fram til det brede kompromiss mellom AP, BP og V, 
som ledet fram til opprettelsen av Statens kornforretning i 1929. 
Kornneket symboliserer derfor maten og jordbruket, men også den politiske 
kamp som Landmannsforbundet/Norges Bondelag førte for lønnsomhet og 
jamstilling med andre næringer. 
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Hovedlogo
Bondelagets Hovedlogo er et gult nek og teksten NORGES BONDELAG i 
sort skrift. Logo, form og den innbyrdes plassering/størrelsesforhold skal ikke  
endres. Font i teksten er Bondelaget plain, (laget til Norges Bondelag).

Logoer er tilgjengelig på bondelaget.no/pressesenter, Public 360 eller du kan 
ta kontakt med informasjonsavdelingen.

Fargekoder
Det gule neket har fargekoden:
CMYK: 0/30/100/0
RGB: 241/181/0
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Bruk
Plasseres logoen på et bilde eller far-
get bakgrunn, bør bakgrunnen være 
rolig. Det er viktig at logoen trer godt 
fram.
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Logo i sort 
Nek og skrift i sort har lik font som hovedlogoen, og kan 
benyttes på lik linje med denne.

Logo i farger
Nek og skrift i samme farger som fargepaletten har lik font 
som hovedlogoen. Ved ønsket bruk, kontakt 
informasjonsavdelingen.

Web-logo
Nek i negativ med skygge og på grønn bakgrunn. Benyttes 
kun ved annonsering på web. På bondelaget.no eller annen 
webannonsering. 

Logo i negativ
Nek og skrift i negativ har lik font som hovedlogoen, og 
kan benyttes på lik linje med denne. Logo i negativ 
plasseres på fargene i fargepaletten på neste side.



Fargepaletten
Fargepaletten var en videreføring og en oppfrisking av den 
eksisterende profilen. Logo i negativ kan benyttes på alle 
fargene i fargepaletten.

Gridsystem
Brukes både stående og liggende. Med og uten 
bilder. 

Illustrasjonselementer 
Elementene kan brukes både med og uten bakgrunn. 
Gule furer kan plasseres på grønn bakgrunn osv. 
Et element kan være i to eller flere farger.

Fonter
Hovedskrifttyper i trykksaker er Times New Roman, 
Calibri, Verdana og Trebuchet. Bruk ikke for mange 
ulike i samme trykksak.

Times New Roman
Calibri
Verdana
Trebuchet
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Foto: Odd Mehus
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Bilder 

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord. Dette illustrerer hvor viktig det er 
å ha et bevisst forhold til hvordan vi framstår visuelt. 

Bruk av bilder i materiellet levendegjør budskapet, samtidig som det bryter 
opp tung tekst. Dette bidrar til at leseren fortsetter å lese. 

Bildene skal reflektere Norges Bondelags verdier, med fokus på bonden. Det 
er hans/hennes liv og omgivelser som skal synliggjøres. Det er alt det som 
innebærer å være bonde som skal fram. Nærhet til jorden, dyrene, dyrking, 
mat og andre mennesker.

Tenk nøye gjennom hva bildet skal formidle. Gode bilder får man når man 
fotograferer folk mens de gjør noe relevant. Rydd vekk alt som ikke angår 
saken. Jo, enklere bildet er, desto bedre kommuniserer det. 

Pass på at bildene tas med høy oppløsning. Husk alltid på å kreditere fotograf, 
spesielt dersom bildet er tatt av ekstern fotograf.

Tips:
En gylden regel i all form for kommunikasjon; du skal formidle budskapet ditt enkelt. 
Både i forhold til det visuelle uttrykket, men også i forhold til tekst. Ikke prøv å si alt 
på en gang.



Hvordan lage visittkort ligger  
i DA på 2006-01403. Eller ta  
kontakt med ekspedisjonen.

Nnn Nnnnnnn
Tittel

Bondelagets Servicekontor AS
Schweigaards gt. 34 c

Pb 9543 Grønland
0135 Oslo

Tlf: xx xx xx xx
Mob: xxx xx xxx

e-post
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E-post signaturen lages i 
Outlook. Stå i innboks og 
velg ny/signatur/signa-
turer. En enklere versjon 
av signaturen (til internt 
bruk) kan også lages her. 

Visittkort E-post signatur
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Digital signatur (“mail-mal”)
Digitale signaturer er den vanligste elektroniske signaturen. Denne er faktisk mer lik 
en forsegling enn en håndskrevet signatur, fordi innholdet ikke endres etter at det er 
signert. En digital signatur er en sikker måte å bevise at det faktisk var undertegner 
som sendte informasjonen.

Med hilsen 

Nnn Nnnnnnn
Tittel

Tlf.xxxxxxxx
Mobil xxx xx xxx

www.bondelaget.no
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NB-mal ligger inne i PowerPoint. Åpne PowerPoint 
og klikk ny. Velg NB_L.pot.

Ved bruk av for mange forskjellige farger og store 
bokstaver blir teksten vanskeligere å lese. 

Bruk lavoppløslige bilder, da blir ikke presenta-
sjonen så tung å åpne.

Malen har en førsteside, sider for selve presenta-
sjonen og en sisteside, som en kan bruke hvis en 
vil.

PowerPoint



Historikk
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1922
Norges Bondelag fikk sitt merke i 1922. Merket og det gule korn-
neket  ble tegnet av kunstneren Gerhard Munthe, i forbindelse med 
at Bondepartiet ble skilt ut fra Norsk Landmannsforbund i 1920, og at 
Landmannsforbundet skiftet navn til Norges Bondelag i 1922.

1996
Hovedlogoen  ble laget av JBR Reklamebyrå til 100-årsjubileet i 1996.
Profilhåndboka ligger i DL 200400100 (pdf).

2001
Profilmanual fra 2001 ble utarbeidet av Gunnar Kühle Hansen. Profil-
manualen ligger i DL 200400100 (pdf).



2005
Firmaet Gazette moderniserte plogfurene og utarbeidet ny 
fargepallett, gridsystem og nye tilleggselementer. Ligger i
DL 200400100 (pdf).
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2010
Veiledning visuell profilI. En veiledning om bruk av logo og illus-
trasjonselementer. I heftet er det også en kort oppsummering av 
tidligere utforminger av logo og profilelementer. Heftet er laget 
av Informasjonsavdelingen. Ligger i Public 360°, 10/00241 (pdf).

2009
Fornyelse av illustrasjonselementene (pdf), utarbeidet av grafisk 
designer Mirian Magnussen.

2008
Web-logo benyttes kun ved annonsering på web. Logo utviklet av 
grafiker i Coretrek.
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Åpen Gård
Logo (jpg) ligger i Public 360°, 
10/00308

Logoer for aktiviteter og kampanjer

Den grønne skolen
Logo (jpg) ligger i Public 360°,
10/00308

ÅPEN GÅRD og DGS logoene finnes i flere varianter. (Henv. Informasjonsavdelingen).



Kjærlighet til norsk mat
Logo (jpg) ligger i Public 360°, 10/00308.
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Norges Bondelag, 
Pb 9354 Grønland, 0135 Oslo

Tlf: 22 05 45 00
bondelaget@bondelaget.no
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