
Vi får Norge til å gro!

Vi får Norge til å gro!
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Vi får Norge til å gro!

63 090 medlemmer i Norges Bondelag:!
!
• gir gode og mangfoldige matopplevelser!
!

• skaper grobunn for levedyktige lokalsamfunn!
!

• gjør landet vakkert!
!

• fornyer verdiskapingen på gården



Norges Bondelag

Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende 
organisasjonen for næringspolitikk og service i 
landbruket.!
!
Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for 
landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for 
samfunnet.!
!
Med 63 090 medlemmer, om lag 580 lokallag, 18 
fylkeslag, gode politiske kontakter og høy faglig 
kompetanse er vi en sterk organisasjon.
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FAGOMRÅDER.

• Sikre vilkårene for norsk matproduksjon. 
• Økt selvforsyning. 
• Den norske landbruksmodellen. 
• Rovdyr. 
• Internasjonalt. 
• Jordvern. 
• Dyrevelferd. 
• Næringsutvikling. 
• Rekruttering.



NÆRINGSPOLITIKK!
!
!
• Gode rammevilkår.!
• Nasjonal handlefrihet.!
• Lokalt eierskap.!
• Aktiv distriktspolitikk.
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DEN NORSKE LANDBRUKSMODELLEN

• Importvern. 
!
• Jordbruksavtalen. 
!
• Eiendomspolitikk. 
!
• Markedsordningene.



Individuelle medlemsfordeler

• Gjensidiges Bondelagsavtale gir person- og 
landbruksforsikringer med god medlemsrabatt!

• Agrol er landbrukets fordelsprogram med AgriCard 
som gir gode rabatter på drivstoff, strøm, telefoni og 
annet!

• Bondebladet er inkludert i medlemskontingenten!
• Veiledning av medlemmene på telefon – vi svarer på 

spørsmål om landbruksjuss, skatt, regnskap, 
praktisering av jordbruksavtalen og mye annet!

• Egne medlemsfordeler for unge bønder under 35 år



MEDLEMSORGANISASJONEN

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller 
kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, 
trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, 
sosiale og kulturelle interesser.!
!
Alle som støtter Norges Bondelags formålsparagraf, kan 
være medlem. Det følger både rettigheter og plikter med 
medlemskapet.



MEDLEMSORGANISASJONEN

Lokallaget  
• Det faglige og sosiale fellesskapet i Bondelaget!
• Laget skal påvirke kommunens landbruksforvaltning og 

har uttalerett i den lokale næringspolitikken!
• På årsmøtet i lokallaget har enkeltmedlemmene 

mulighet til å ta opp saker og påvirke utviklingen – 
både lokalt og sentralt



MEDLEMSORGANISASJONEN

Fylkeslaget  
• Arbeider overfor fylkeskommunal forvaltning !
• Setter landbrukspolitikk på dagsorden i mediene. !
• Kontakt med politikere i fylket !
• Næringsutvikling!
• Tilrettelegger for og følger opp arbeidet i lokallagene!
• Fylkesårsmøtet velger utsendinger til Norges 

Bondelags årsmøte



Norges Bondelag 

• Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet !
• Årsmøtet, styret og representantskap utformer 

organisasjonens politikk!
• Arbeidet er rettet mot enkeltmedlemmene, samvirke-

organisasjonene, statsforvaltningen og det private 
næringslivet – samt ”opinionen”!

• Setter landbruk på dagsordenen i mediene!
• Kontakt med storting og regjering!
• Yter medlemmene rådgivning, informasjon og service

MEDLEMSORGANISASJONEN



Bondelagets Servicekontor 
• Om lag 60 ansatte i fylkeskontorene og 60 ansatte sentralt!
• Sekretariat for medlemsorganisasjonen 
• Hovedkontor i Oslo !
• 17 fylkeskontor!
Fylkeskontoret  
• Sekretariat for fylkeslaget !
• Ledes av en organisasjonssjef i fylket!
• Støtter opp om fylkeslagets politiske og medierettede arbeid!
• Koordinerer lokallagenes arbeid og er bindeledd mellom 

sentralledd og lokallag
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NORDLAND BONDELAG

2849 medlemmer 
!
40 lokallag

SKAPER LIV !!!!
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ARBEIDSPLAN

•  3000 medlemmer. 
• Å bli en prioritert samarbeidspartner for FOU,  
    politiske miljø og regionalt nivå innen forvaltningen. 
• Innflytelse økes gjennom flere samarbeidspartnere,  
    klarere budskap og prioriteringer. 
• Alle lokallag skal ha en minsteaktivitet som ivaretar 
   medlemmenes og organisasjonens interesser og forventninger. 
• Kompetanse i alle ledd - fra lokallagenes styrer til fylkesstyret- 
   gjerne i samarbeid med Samvirke. 
• Stortingsvalget 2017.
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LOKALLAGENE

• Studiesirkler. 
• Åpen Gård. 
• Medlemsmøter. 
• Bonde -kafèer/frokost/pub. 
• Bygdedager mm..
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Takk for meg !


