MEDIEFOLDER 2018

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.
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Omfordeling
av tilskott

Treekspert

(FOTO: MARGUNN SUNDFJORD/NPK)

Treekspert Andreas Treu
kan meir om ulike treslag
enn dei fleste andre her
i landet. Med hjelp av
lykt og lupe kan han lett
kjenna att ulike tre og
avsløra svindel og lureri

SIDE 6

Farlig mjølk?
– Kravet til
pasteurisering av
mjølk er mer et
industriargument enn
et helseargument.
Helse er er mer et alibi.
Mjølk som mjølkes om
morgenen og selges
om ettermiddagen er
ingen helsetrussel, sa
Pascal Baudonnel under
seminaret om rå mjølk
som Nors Gardsost
arrangerte i mars.

SIDE 4

Alle jordbruksavtalene etter regjeringsskiftet har gått hardt utover bruka i distrikta. Tall fra Landbruksdirektoratet viser
at landbruket i Sogn og Fjordane spesielt,
sammen med Møre og Romsdal har tapt
stort på omlegging av tilskottssystemet.
Vinnerne er Akershus, Hedmark, Oppland og Buskerud.
SIDE 3

Serie 4-75

40 km/t, 4WD, Clutchfritt
vendegir + AC. 75 hk.
Leasing KR: 2 481,- pr. måned*.

*= Kontant kr:65 000,- 7 år.
Restverdi kr: 100 000,- + mva.

TEKNISK DATA

Norge
Foreningsabonnement

6 800

Betalt abonnement

410

Regelmessig gratis distribuerte

520

Distribuert i alt

7 730

Bekrefta opplagstall for landsnumrene
er 65 714 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

Ulvejuss
Jussprofessor Eivind Smith, og advokatene Stein Erik
Stinessen og Bjørn Stordrange var helt klare på at
klima- og miljøverndepartementet var mer opptatt av å
bekjempe rovviltnemdene enn å følge Stortingets ønske.

Forskararar seier at
kunnskapsgrunnlaget
når det gjeld genetisk
påverknad på vill
laksefisk no er så
omfattande, at den
langvarige debatten
som har gått på om
oppdrettslaks har
spreidd genane sine til
naturen no bør endrast
til kva konsekvensar
det har at rømt laks
påverkar genane til
villaks.

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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Oppdrettslaks

B-PostAbonnement

Materiellfrist

Returadresse: Akersgata 41, 0158 Oslo

Nr.

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 drøyt
65 000 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,-

Avbestillingsfrist:
2 uker før utgivelse

1/1 side tabloid
246 x 350 mm

Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 10,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 15,00

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

1/2 side tabloid, liggende
246 x 175 mm

LANDSNUMMER
Format
1/1 s tabloid
kr. 30.000,1/2 s tabloid
kr. 15.000,-

Nr 5 og 8: LN =
landsnummer

1/2 side tabloid, stående
123 x 350 mm

Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 28,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 30,00

Bestillingsfrist:
2 uker før utgivelse på ordinære
utgaver og 20 dager før ved
landsnummer.

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.
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Bonde og Småbruker

HS Media as

Skagaveien 69
8820 Dønna
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Akersgata 41, 0158 Oslo
Tlf 22 00 59 10
www.smabrukarlaget.no
post@smabrukarlaget.no
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