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Bonde og Småbruker er medlemsavisa til Norsk Bonde- og
Småbrukarlag. Avisa er den viktigste informasjonskanalen
fra organisasjonen til medlemmene, og hovedoppgaven
er å formidle organisasjonens politikk, innsatsområder og
strategiske valg ut til medlemmene. Bonde og Småbruker
skal også gi leserne inntrykk og opplevelsesbilder fra

både norsk og internasjonalt landbruk. Avisa er dessuten
et levende debattorgan for medlemmene og andre som
er opptatt av norsk og internasjonalt landbruk. Bladet
er normalt på 32-60 sider, trykket på avispapir i fire
farger. Det er ti utgaver i året, derav to landsnummere.
Årsabonnement koster 300 kr.

UTGIVELSESPLAN 2017
Utgivelse
20.01
24.02
31.03
28.04
02.06
30.06
25.08
13.10
10.11
15.12

Norge
Foreningsabonnement

6 700

Betalt abonnement

425

Regelmessig gratis distribuerte

578

Distribuert i alt

7 703

Bekrefta opplagstall for landsnumrene er 67 790 eksemplarer
(Fagpressens opplagskontroll)

DEN BESTE ANNONSEKANALEN TIL ALLE LANDETS BØNDER

Bare halvparten av landets bønder er
organisert i faglag. I tillegg til faglaga er
mange bønder med i landbruksamvirke
og på den måten med i den organiserte

Bønders rettigheter til frø!
Den internasjonale småbrukerbevegelsen slåss for
retten til eget før og sier nei til skjulte GMO.

Landbruksentreprenør
Erik Gjelten
Dystebakken (t.v.)
slanka seg 15 tonn
på et år ved å gå over
fra tung tankvogn
til slangespreder .
Det gleder bonde
Gudmund Tronsmoen og
grasrøttene seg over.

SIDE 16

Skigard

Tidlegare langrennsløpar
Pål Gunnar
Mikkelsplass og
journalist i Hallingdølen
Magnus Lindahl har
skrive bok om skigard.
(Foto: Andrea Sæverud/
NPK)
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Side 42

De gjorde
det igjen
Nok en gang gikk et samla landbruk til staten
med felles krav. Sentralt for landbruket var et
krav om løft for de små og mellomstore bruka.
Utviklinga etter de to foregående oppgjøra viste
at regjeringas linje med styrking av store bruk
har gitt store utslag, med økende forskjeller
innad i landbruket.

To dager på overtid
blei bondelagsleder
Lars Petter Bartnes
og statens forhandlingsleder Leif Forsell enige
om en jordbruksavtale,
mens Bonde- og
Småbrukarlaget brøyt.

NBS valgte å bryte med henvisning til at ei
ramme på 350 millioner kroner ikke gir tilstrekkelig budsjettmidler til å styrke de små og mellomstore bruka. Regjeringspartia uttrykker glede
over at bondelaget sa ja i år igjen. ”Det fører
videre linja fra de to foregående åras oppgjør”, er
kommentaren fra Høyre og FrP.
SIDE 2, 4, 5 OG 6

Landsnummer
Denne utgaven av Bonde
og Småbruker er et
landsnummer som går til
alle registrerte gårdsbruk
i Norge, i tillegg til våre
faste abonnenter.
Adresser til alle
ikke-abonnenter er
levert av Bring Dialog.
Kilde: kilde@bringdialog.no

Driftskreditt

VÅRONNA STÅR FOR TUR!
Husk å ta «våronn» på ventilasjonsanlegget også, da blir det bedre

med 3,40 % rente

inneklima både for deg og dyrene. Har du spørsmål, trenger
teknisk support eller reservedeler— ta kontakt med oss.

Kontakt oss på 815 52 245 for
en prat om ditt lånebehov!

Vi er her for alle; for både de store og for de helt små!
LYKKE TIL MED JORDBRUKSFORHANDLINGENE,
NORGE TRENGER BONDEN!

Landkredittbank.no
J.L. Bruvik AS - Tlf.: + 47 55 53 51 50 – www.bruvik.no – jlb@bruvik.no

Serie 4-75

Advokatfirmaet Olav Hana
Bispeveien 1047 Revetal
tlf: 33 39 53 97
www.gardsmegleren.no

40 km/t, 4WD, Clutchfritt
vendegir + AC. 75 hk.
Leasing KR: 2 658,- pr. måned*.

- Eiendomsmegleren som tenker landbruk
Hvis du ønsker
å abonnere på
avisa, se side

VÅRT NETTVERK AV KJØPERE ER STORT
- så bli med du også!

Vi ser frem til å hjelpe deg også!

*= Kontant kr:68 000,- 7 år.
Restverdi kr: 100 000,- + mva.

TEKNISK DATA

OPPLAG

Ordinære utgaver av Bonde og
Småbruker går til medlemmene av
Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og en
del abonnenter. I tillegg til de vanlige
utgavene kommer også Bonde og
Småbruker ut som landsnummer to
ganger i året. Disse utgavene går til alle
landets registrerte gårdsbruk.
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Slanka 15 tonn

B-PostAbonnement

Materiellfrist
11.01
10.02
17.03
12.04
21.05
23.06
15.08
26.09
31.10
05.12

Returadresse: Akersgata 41, 0158 Oslo

Nr.
1
2
3
4
5 LN
6
7
8 LN
9
10

delen av norsk landbruk. Men en
stor del av norske bønder er heller
ikke med i samvirke, og faller med
det utafor målgruppa til de mange
annonseorganene som er i norsk
landbruk. Den sikreste måten å nå denne
delen av norske bønder er gjennom
annonse i landsnummeret av Bonde
og Småbruker.
Landsnummeret har et opplag på omlag
70 000 eksemplarer og når absolutt alle
landets bønder.

Format: 		
Tabloid
Satsflate:
255 x 365 mm
Ant. spalter:
4 eller 5
Spaltebredde:
58 mm eller 46 mm
Utfallende:
Nei
Trykkmetode:
Avisrotasjon
Papirkvalitet:
45,0 g
Raster: 		
34 linjer
Ann.materiell:
Sendes på e-post til:
mette.lindberg@hsmedia.no
Mer info om programmer
og formater på baksiden.

Gjennom landsnummeret av
Bonde og Småbruker
nås absolutt ALLE
landets bønder!
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ANNONSEPRISER

MEDLEMSUTGAVER
Format
1/1 s tabloid
kr. 15.000,1/2 s tabloid
kr. 9.000,Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 10,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 15,00
LANDSNUMMER
Format
1/1 s tabloid
kr. 30.000,1/2 s tabloid
kr. 15.000,Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 28,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 30,00

Avbestillingsfrist:
2 uker før utgivelse

1/1 side tabloid
246 x 350 mm

Reklamasjonsretten bortfaller
hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og
stoppordre må gis skriftlig.

1/2 side tabloid, liggende
246 x 175 mm

Nr 5 og 8: LN = landsnummer
Bestillingsfrist:
2 uker før utgivelse på ordinære
utgaver og 20 dager før ved
landsnummer.

1/2 side tabloid, stående
123 x 350 mm
Kvartside
96 x 140 mm

SPALTEMÅL

1 spalte:
2 spalter:
3 spalter:
4 spalter:
5 spalter:

46 mm
96 mm
146 mm
196 mm
246 mm

OVERSENDELSE AV ANNONSEMATERIELL
For å få best mulig kvalitet på annonsene
må de sendes på riktig måte.
Foretrukket: Høyoppløst PDF eller rene
bildeformater (eks.: tiff, eps, jpg). Tekst i
Word (.doc) eller andre formater kan også
mottas, men med høyoppløselig logo for

trykk som vedlegg. For disse alternativene
vil tilleggsomkostninger ved tilretteleggelsen
belastes kunden.

Annonsemateriell sendes
på e-post til
mette.lindberg@hsmedia.no

Det samme gjelder dersom
annonsemateriellet er mangelfullt eller
inneholder feil som vi må rette opp.

KONTAKT

ANNONSEKONTOR

Bonde og Småbruker

HS Media as

Solfjellsjøen
8820 Dønna
Tlf: 48 25 37 00
www.smabrukarlaget.no
Redaktør:
Leonid Rødsten
Mob: 48 25 37 00
leonid@smabrukarlaget.no

Norsk Bonde- og
Småbrukarlag (NBS)
Akersgata 41, 0158 Oslo
Tlf 22 00 59 10
www.smabrukarlaget.no
post@smabrukarlaget.no
Grafisk produksjon:
Mari Tylden
mari.tylden@gmail.com
Trykkeri:
Agderposten Trykk AS

Postboks 80
2261 Kirkenær
Tlf: 62 94 69 31
Faks: 62 94 10 35
E-post: mette.lindberg@hsmedia.no
Annonsekonsulent:
Mette Lindberg

