MEDIEFOLDER 2019

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 2019
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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

Klarer de avtale i år?
Når dette leses er statens tilbud i årets jordbruksoppgjør
lagt fram. Men da avisa gikk i trykken var bare landbrukets
krav kjent. Årets forhandlinger blir spesielt spennende når
vi veit at inntektene i jordbruket går nedover. Store grep må
tas, og både bøndene og stortingsflertallet har klare krav.
Side 3, 4, 5 og 6

Høyre representerer
”stalinisme” ifølge
kommentarer til partiet
forslag om nødvendige
reguleringer av
dagligvarekjedene for å
sikre fri konkurranse i
dagligvarebransjen.
Næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen
inviterte bransjen til
debatt om forslaget.
Protester fra de største
til tross, nå åpner
partiet for nødvendige
reguleringer.

Fosformangelen
nærmer seg

SIDE 18

Utegangersau
kan true hubro

@@@

(Foto: Pål Thorvaldsen/NIBIO).

Utegangersau har i
enkelte områder ført
til konflikt mellom
hubro og beitenæringa.
I motsetning til andre
saueraser beiter
utegangersauen ute hele
året, og kan da fortrenge
hubro fra reirhyllene
i den mest sårbare
perioden om våren.
Enkelte steder kan også
beitetrykket bli for høgt
slik at byttedyr som
f.eks. vånd forsvinner
fra området.

SIDE 12-13

Jordbruk og oppdrett er viktige næringer
for matproduksjon i Norge. Men ny norsk
forskning reiser spørsmålet om hvorvidt
oppdrettsnæringa slår beina under framtidas jordbruk. Jordbruket er avhengig av
fosforholdig gjødsel, og fosfor er i dag en
begrenset global ressurs.

Tapet av fosfor fra oppdrettsnæringa er på
omkring 9000 tonn. Dette skyldes bruken
av importert vegetabilsk fôr som soya,
som nå utgjør 75 % av fôret. Dette går ut
i i all hovedsak som fiskeslam, og noe i
form av rømt fisk. Tapet av fosfor utgjør
rundt 75 % av det som tilføres i fôret.
SIDE 18 OG 19

Neste utgave av
Bonde og Småbruker
er landsnummer
og kommer 1. juni.
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Uniforest 35M

Trekkkraft 3500kg.
Leveres med 70meter 9mm wire, 2 stk glidere

Materiellfrist er 16. mai

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.

NR. 4 • 4. mai 2018 • 104 ÅRG.

Dagligvarekjedene må
kontrolleres

NORGE P.P.

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

KONTAKT

ANNONSEKONTOR

Bonde og Småbruker
Skagaveien 69
8820 Dønna
Tlf: 48 25 37 00
www.smabrukarlaget.no
Redaktør:
Leonid Rødsten
Mob: 48 25 37 00
leonid@smabrukarlaget.no

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

HS Media as

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

Annonsekonsulenter:
Kjetil Sagen
kjetil.sagen@hsmedia.no
tlf 92 42 26 44
Karoline Gran Kluge
kk@hsmedia.no
tlf 400 73 125

