MEDIEFOLDER 2023

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 32-64 sider, trykket på avispapir i fire
farger. Det er åtte utgaver i året, derav to landsnummere.
Årsabonnement koster 400 kr.
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Algeproduksjon

Tid for innspill

NORGE P.P.

Materiellfrist

Tida inne for å sende inn forslag til årets jordbruksforhandlinger.
Studieheftet er sendt ut og medlemmene oppfordres til å etablere
studieringer. Innspillene tar forhandlings-utvalget med seg i møte
med Norges Bondelag før de sammen eventuelt møter staten med
felleskrav i månedsskiftet april mai.

Returadresse: Akersgata 41, 0158 Oslo

Nr.

Side 4 og 5

For å øke sjølforsyninga
av proteiner utvikles
metoder for produksjon
av alger mange steder.

(Foto: Janne Brodin)

SIDE 7 OG 11

Distriktspolitikkens
historie

I tida etter krigen sto gjenreising av landet på dagsorden. I de på-følgende
tiåra var parola «Bygg
landet» sentral i Arbeiderpartiets politikk. Et
siste løft i retninga kom
etter folkets nei til EF i
1972. Professor Håvard
Teigen har skrevet boka
«Distriktspolitikkens
historie i Norge».

SIDE 15

Se etter
rustskader

Har du stålhall, montert
etter gjeldene forskrifter
med forskriftsmessig
jording, må du sjekke
innfestinga av stolper i
betongen. Arne Andreassen
oppdaga store alvorlige
rustangrep to år etter
at nybygget sto ferdig.
Løsninga på problemet
fant han i båten!

EAT-dietten
brakklegger deler
av norsk landbruk
Laila Aass som har skrvet rapporten om
EAT-menyens konsekvenser for norsk
landbruk.
Et kosthold etter EAT- modellen vil bety at
store deler av vår matproduksjon må flyttes utenlands, ifølge en ny rapport. Mye
av det arealet vi legger brakk i Norge må
skaffes til veie i utlandet for å produsere
maten vi trenger.

SIDE 6

Vinsj 3,5 tonn
Lunnepanne 120cm
Wire 70 meter 9 mm.
Holder for motorsag
Kat. 1 Vekt 232kg.

35M

Netto kr 16 900,+ mva.

Side 16 og 17

Nr 4 og 7: LN = landsnummer
TEKNISK DATA

OPPLAG

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
Bonde og Småbruker Vinsj ligggende 2020.indd 1

Norge
Foreningsabonnement

6 400

Betalt abonnement

400

Regelmessig gratis distribuerte

700

Distribuert i alt

7 500

Bekrefta opplagstall for landsnumrene
er 55000 eksemplarer

DEN BESTE ANNONSEKANALEN TIL ALLE LANDETS BØNDER
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.
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

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
55 000 eksemplarer og når absolutt alle
landets bønder.

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. 15.750,1/2 s tabloid
kr. 9.450,1/4 s tabloid
kr. 5.000,Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 11,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 16,00
LANDSNUMMER
Format
1/1 s tabloid
kr. 31.500,1/2 s tabloid
kr. 15.750,1/4 s tabloid
kr. 9.500,Pris pr. sp. mm Landbruksmarkedet 29,00
Pris pr. sp. mm Tekstplassering 31,00

Avbestillingsfrist:
2 uker før utgivelse
Reklamasjonsretten bortfaller
hvis materiellfrist ikke overholdes.
Reklamasjoner, rettelser og
stoppordre må gis skriftlig.

Nr 4 og 7: LN =
landsnummer

1/1 side tabloid
246 x 350 mm
1/2 side tabloid, liggende
246 x 175 mm
1/4 side, tabloid
123 x 175 mm

Bestillingsfrist:
2 uker før utgivelse på ordinære
utgaver og 20 dager før ved
landsnummer, se oversikt frister.

1/4 side, spalte
96 x 140 mm

Priser er eks. mva.
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.
Annonser skal sendes som høyoppløst PDF
eller rene bildeformater (eks.: tiff, eps, jpg).
Tekst i Word (.doc) godtas kun for mindre
spalteannonser.

Dersom annonsemateriellet er mangelfullt
eller inneholder feil som vi må rette opp i
kan det forekomme et tillegg i pris.
Vi utformer i utgangspunktet ikke annonser.

KONTAKT

Bonde og Småbruker
Akersgata 41
0158 Oslo
Tlf: 22 00 59 10
www.smabrukarlaget.no
Redaktør:
Vilde Haarsaker
Mob: 47 66 89 84
vilde@smabrukarlaget.no

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

ANNONSEKONTOR

Norsk Bonde- og
Småbrukarlag (NBS)
Akersgata 41, 0158 Oslo
Tlf 22 00 59 10
www.smabrukarlaget.no
post@smabrukarlaget.no
Grafisk produksjon:
Nora May Engeseth
nora@smabrukarlaget.no
Trykkeri:
Agderposten Trykk AS

HS Media as
Postboks 80
2261 Kirkenær

Annonsekonsulent:
Mette Lindberg
Tlf: 62 94 10 31
E-post: mette.lindberg@hsmedia.no

