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OPPFORDRING: Del blogginnlegg i sosiale medier 
 
Hei alle sammen, 
 
Vi er i kampanjemodus og dette går så bra! 
 
Harde fakta: 
 
Blogginnlegget til Marianne Nordhus har nådd ut til 245 000 brukere på 
Facebook (Hittil) 
 
Blogginnlegget til Leland nådde ut til 228 000 brukere på Facebook (Hittil) 
 
Kvalitetsbonden: Nådde ut til 273 000 brukere på Facebook. 
 
Fjellbonden: Nådde ut til 307 000 brukere på Facebook. 
 
Bondetesten: Nådde ut til 231 000 brukere på Facebook. 
 
Kystbonden: Hittil 153 000 brukere på Facebook 
 
Norges Bondelag har fått 1953 nye følgere på Facebook 
 
Dette er svært gode tall. Nå skal vi la postene leve videre, samtidig som vi går 
i gang med et nytt blogginnlegg.  
 
Det er sjefen sin tur: Lars Petter Bartnes sitt blogginnlegg  må deles i det vide 
og brede av oss alle sammen. 
 
Vi har lagt ut post på Facebookprofilen vår. 
(https://www.facebook.com/bondelaget )  
 
Del bildet via posten du finner om bloggen på facebook, og gjør det så fort som 
mulig. Du kan gjerne skrive inn en ny tekst, men trenger ikke. 
 
Her er et forslag fra oss:  
 
Lars Petter Bartnes er leder i Norges Bondelag - og han er ikke i tvil: Norge 
trenger bonden som tar i bruk ressursene i hele landet til å produsere mat, 
som holder bygda levende, landskapet åpent og som leverer trygge råvarer til 
forbrukerne. 
 
Del også via Twitter. Se twittermelding på Bondelagets twitterprofil. 
Favorittmerk og retweet. Merk bilder på Instagram og twittermeldinger med 
#norgetrengerbonden. 
 
Vi sprer innholdet utover hele kampanjeperioden. Vi ser helst ikke at vi bare 
deler selve nettsiden Bondevenn.no . Vi trenger mange nye knagger for å få 
folk inn på siden. Derfor deler vi en og en post slik som nå. 
 
Veien videre: 
Bondetesten og konsulentbonden står for tur. 
 
Takk så langt og lykke til! 
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Vennlig hilsen 
 
Marthe Haugdal 
Kommunikasjonsrådgiver 
Tlf. 95 88 04 03 

  
 

Dette er en lokallagssending fra Norges Bondelag til tillitsvalgte. Kontakt oss på 
lokallagssending@bondelaget.no, ring vårt sentralbord på 22 05 45 00 eller se våre nettsider for tillitsvalgte på 

www.bondelaget.no for mer info.  
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