
Medieinnsalg og bruk av sosiale medier i forbindelse med studiearbeidet 
 

Denne våren blir det viktigere enn noen gang å vise engasjement fra grasrota i hele landet og inn på 

Stortinget og regjeringskontor i forkant av årets jordbruksoppgjør. Derfor oppfordrer vi alle lokallag 

til å lage et innlegg i lokalavisa eller på Facebook med det dere mener er viktigst å prioritere i årets 

jordbruksforhandlinger. Målet er å sette landbruk på dagsorden i deres lokalmiljø og vise at vi har 

forventninger inn mot årets jordbruksoppgjør.  

Lokalt mediearbeid 

Skrive ett leserinnlegg og/eller ta kontakt med lokalavisene i ditt område. Fortell om situasjonen i 

landbruket lokalt. Koble det mot den generelle situasjonen i landbruket, og mot forventninger til ny 

regjering.  

Fortell om studiearbeidet, hva det er og hvordan Bondelaget jobber som en demokratisk 

organisasjon. Hvilke innspill er viktige for dere? Hvilke produksjoner er viktig for området? Løft det 

lokale landbruket opp og fram! Fortell om verdien av landbruket for lokalsamfunnet langt utover det 

som skjer på gården. Bruk gjerne eksempel fra egen gård, eller inviter journalisten på besøk.  

Det er et stort trykk, og klare forventninger til at vårens jordbruksoppgjør vil bidra til å løfte 

bondeinntekta. Fortell avisen hvilke forventinger dere har, og hvilke innspill dere har kommet med.  

 

Poster i sosiale medier 

Dersom lokallaget ikke har en egen Facebookside så er dette en god anledning til å lage det. Ta 

eventuelt kontakt med fylkeslaget for bistand dersom dere har behov for det.  

Får dere publisitet gjennom en sak i lokalavisa er det fint å dele på Facebook. Legg til lenken og løft ut 

et av de viktigste sitatene, og fremhev det som er viktigst for dere i saken. Bruk spørsmål eller annet 

for å oppfordre følgerne til å engasjere seg i kommentarfeltet.  

Alternativt kan dere lage Facebookinnlegg hvor dere: 

• Forteller om verdien av landbruk i deres kommune 

• Forteller hvilke områder dere vil at skal prioriteres i årets jordbruksoppgjør 

• Viser eksempler gjennom film/bilde fra lokale gårder og forteller om hva som produseres der 


