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Arbeid fram mot valget  
Norges Bondelag er partipolitisk nøytral, men har klare meninger om hva slags politikk som 

sikrer rammebetingelser for landbruk i Norge. Det er derfor gitt innspill til alle partiers 

programprosess om landbrukspolitikken.  

 

Stortingsvalg er en prioritert sak i Bondelaget i 2017. Styret i Norges Bondelag har fastsatt 

denne strategien for arbeidet: 

 

Partienes landbruks- og matpolitikk skal ha betydning for hvordan folk stemmer. Det 

arbeides etter følgende strategier: 

- Aktualisere og løfte mat og landbruk som sak i valgkampen gjennom tiltak, 

arrangementer og utspill 

- Synliggjøre og klargjøre politiske skillelinjer 

- Mobilisere til valgdeltakelse 

 

 

Politisk situasjon 
Tre måneder før valget er situasjonen mht neste regjering og flertall helt åpen.  

 

Meningsmålinger blir sammenstilt av bl.a  «Poll of polls», som viser gjennomsnittet av 

målinger for hver måned. V, SV og KrF har alle hatt målinger under sperregrensa (4%). V har 

ligget på eller under 4 % siden januar i år. AP har noe synkende tendens, men ligger over 

resultatet for valget i 2013. Både H og FrP ligger om lag 3.5 prosentpoeng under nivået for 

2013. SP har klatret opp til 12% oppslutning. Så langt har ikke økningen MDG fikk under 

kommunevalget slått ut ved målingene til Stortingsvalget. Rødt ligger omtrent på samme nivå 

som MDG på 2,5%. 

 

Målinger for mai viser følgende situasjon for dagens «blokker»: 

AP (58) + SP (22)10 + SV (8) = 88 (72 – valg 2013) 

H (43) + FrP (24) + KrF (9) + V (2)  = 78  (96) 

MDG     = 1     (1) 

R      = 2     (0) 

 

85 mandater trengs for flertall.  

 

Sperregrensen avgjør utjevningsmandatene, og i mai er SV 

over og V under 4%. Om dette skulle falle ut motsatt, kan flertallet bli snudd. 
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Situasjonen er mao åpen når det gjelder flertall og regjeringsalternativer etter valget. Vi 

kan få regjeringsskifte, eller fortsatt blå-blå regjering. Bondelagets strategi må ta hensyn til 

dette. 

 

Flere av partiene framhever vegvalg for landet som avgjørende når nytt Storting skal velges. 

Regjeringsspørsmålet kan bli hovedsaken, uten at det nødvendigvis er klare alternativ. AP 

kjører fram «ny regjering» som hovedsak, mens Hs program er nedtonet og «avrundet» - med 

tanke på gjenvalg. Støttepartiene KrF og V har ikke samme standpunkt til 

regjeringssamarbeid på borgerlig side som ved forrige valg, og diskuterer 

regjeringsalternativer uten FrP.  

 

De tradisjonelle hovedtemaene som skole, helse og arbeid kan komme til å spille en mindre 

rolle enn vanlig. Tema som verdivalg, sentralisering og større forskjeller kan øke i betydning. 

Dette er knyttet til reformene den blå-blå regjeringa har gjennomført. Kommune- og 

regionreformen kan seile opp som en stor sak. 

 

 

Landbruk i partipolitikken 

Den «rød-grønne» blokka, samt KrF og MDG støtter gjennom sine partiprogram i stor grad 

den norske landbruksmodellen med importvern, eiendomsregulering, markedsordninger og 

forhandlingsretten. Venstre har beveget seg noe nærmere disse standpunktene enn ved forrige 

valg, særlig gjennom sin utøvende politikk på Stortinget.  

 

I motsetning til dette er FrPs og Høyres linje billigere 

matproduksjon gjennom større enheter, lavere 

produsentpriser, svekket importvern og oppheving av 

de fleste reguleringer. De har ingen spesifiserte 

inntektsmål, og svake mål for sjølforsyning.  

 

Landbruk på dagsorden 

Konfliktlinja med Solbergregjeringa ble markert ved 

at landbrukspolitikken ble overlatt til FrP med Sylvi 

Listhaug ved roret. Bruddet i jordbruksoppgjøret i 2014 med store endringer i fordelingsprofil 

bekreftet dette. Landbruk ble et konfliktområde og skillelinje mellom de blå-blå og de andre 

partiene. Dette setter landbruket inn i debatten om politisk retningsvalg i Norge og gjør 

politikkområde mer interessant. 

 

Tross gode driftsresultatene for mange bønder i perioden, bl.a gjennom høye avlinger, god 

drift i samvirke og lave renter, har misnøyen med politikken økt. Undersøkelser viser at flere 

nå er uenige i at regjeringa har ført en god landbrukspolitikk (Agri Analyse 2014, 2015 og 

2017), tre av fire bønder sier dette i 2017. 

 

Melding St.11 «Endring og utvikling» kom i desember 2016. I Stortinget ble retningen på 

politikken betydelig endret, bl.a gjennom å avvise effektivitet som overordnet og sette mål om 

økt matproduksjonen på norske ressurser og å redusere inntektsforskjellene mellom bønder og 

andre grupper. Hovedtrekkene i markedsordningene videreføres. Mens Stortingsbehandlinga 

av forrige melding i 2012 viste større skillelinjer mellom partiene om landbruk, har Stortinget 

ved behandling av denne meldinga bekreftet den norske landbruksmodellen. Skillelinjene i 

partiprogrammene er likevel fortsatt tydelige.  

 

 
Med gode politiske 

rammebetingelser og en skrittvis 

omstilling kan lønnsomheten i 

norsk matproduksjon styrkes.  
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Regjeringa har imidlertid ikke tatt dette Stortingsflertallet inn over seg. Bruddet den 16. mai 

med påfølgende aksjoner og debatter understreker skillelinjene i landbrukspolitikken og 

holder saken på dagsorden. 

 

Regjeringas mange andre reformer gir bekymring for distriktenes muligheter. Om dette blir 

en stor sak i valget, kan det mobilisere bredt. Landbruk kan risikere å «drukne» i de andre 

distriktssakene, og det blir vår jobb å sikre at landbruk blir en viktig del av denne «pakka».   

 

Oppsummert er det lite trolig at landbruk kommer opp som en sak i valgkampen av seg sjøl. 

Bondelaget må derfor aktiv sette saken på dagsorden for at landbrukspolitikken skal ha 

betydning for valg av parti.  

 

Kommunikasjon 
Oppmerksomheten om mat og matproduksjon i opinionen er blitt sterkere. Det er en vilje til å 

lytte til vår argumentasjon, og en økende bevissthet om at politikk virker og om hvilken 

retning politikken til denne regjeringen fører landbruket. Erfaringene viser at Bondelaget når 

fram til folk når vi snakker om hvorfor det er viktig med et norsk landbruk, og hvordan maten 

bør produseres i framtida, jf kommunikasjonsplattformen for 2016-2017.   

 

Budskapet og historien om landbruket i forbindelse med jordbruksmelding og oppgjør, var at 

«jorda må brukes der den er». Da «trenger vi mangfoldet av gårder over hele landet». Et annet 

viktig budskap er verdiskapingen som næringa skaper lokalt og regionalt, i tillegg til liv i 

bygda.   

 

Bruke andre politiske skillelinjer 

For å aktualisere landbruk i valgkampen, kan det som skjer på landbruksområdet bli knyttet til 

øvrige samfunnsendringer som regjeringspartiene står for, regionalt og lokalt. Det må skje i 

det løpende medie- og kommunikasjonsarbeidet. Vi skal gjøre det i kommunikasjonen rundt 

eiendomspolitikken, hvor vi trekker fram verdien av et eierskap for de mange og ikke for 

noen få. Et annet eksempel er omtalen av mangfoldet i motsetning til en ensretting mot større 

bruk (jf nærpolitireform og sykehus). Det tredje eksemplet er sentralisering versus distrikt, 

som ulvesaken er et tydelig uttrykk for og som også ble brukt i kommunikasjonen om 

jordbruksmeldinga.   

 

Budskap i valgkampen 

Det overordnede budskapet og historien er at: 

 

Jorda må utnyttes der den er. Landbruket i Norge drives egentlig mot alle odds. Dyrkbar 

jord i Norge er begrenset, bare tre prosent. Jorda og ressursene må utnyttes der de er. Det er 

derfor viktig å utvikle et landbruk over hele landet, Norge trenger et mangfold av både mindre 

og store gårder. 

 

Inn i valgkampen skal vi supplere hovedbudskapet. Erfaringene de siste årene viser at det er 

store forskjeller mellom partiene i landbrukspolitikken.  

Det handler derfor om «Hva slags landbruk vil vi ha? – historien om landbruket kan være i 

ferd med å skrives om.    

 

Vår oppgave blir blant annet å hjelpe velgerne til å orientere seg i politikken slik de er vant til 

å orientere seg som forbrukere, nemlig ut fra hva de tenker om mat og matproduksjon og 

stemme ut fra det.  
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Følgende budskap støtter opp under hovedbudskapet og gir muligheter for konkrete saker i 

mediene lokalt og nasjonalt. Her det listet opp noen overskrifter:   

 

Budskap  Mulige eksempler på saker 

Bonden vil produsere trygg mat på norske 

ressurser – hva slags landbruk vil vi ha? 

Vise mangfoldet av gårder, vi trenger store 

og mindre bruk, i sentrale strøk, Vestlandet 

og Nord-Norge  

Lokal mat  

Dyrehelse og dyrevelferd 

Lokalt eierskap til jorda og jordvern, jorda 

må brukes til å dyrke mat 

Rovvilt 

 

Matproduksjon over hele landet bidrar til 

verdiskaping 

Betydningen av landbruket i f eks 

Vestlandet og Nord-Norg: Reiseliv, 

arbeidsplasser i verdikjeden osv. 

Regionale verdiskapingsrapporter. 

 

 

Klima og landbruk kan seile opp som en sak, avhengig av hvordan debatten går knyttet til 

norsk oppfølging av Parisavtalen. En egen klimamelding er varslet før sommeren, der også 

landbruk og utslippsreduksjoner blir tema. 

 

Kontakt med kommende stortingsrepresentanter 

Normalt skiftes en tredjedel av Stortingsrepresentantene ut ved valg. Det betyr mange nye 

representanter, som dels kan ha lite kunnskap om landbruk og dels kan ha behov for å jobbe 

for en konkret sak. Et mulig tiltak er derfor at berørte lokallag har kontakt med sine 

kandidater øverst på listen, og at det utarbeides en plan for kontakten som skjer fra Norges 

Bondelag.  

 

I perioden etter valget må det jobbes for å få landbruk inn regjeringsplattfor og -erklæringer. 

Videre legges det opp til aktiviteter for nye Stortingsrepresentanter og komiteer.  

 

Valg av kommunikasjonskanaler 

Valget 2017 er definert som et valg som i stor grad vil foregå i sosiale kanaler. Det er blitt en 

av partienes foretrukne kanaler fordi man kan definere og lage sitt eget innhold, også uten å få 

stilt kritiske spørsmål.  

 

Det er også blitt stadig viktigere for Bondelaget å lage vårt eget innhold i sosiale kanaler, og 

vi når bredt ut med vårt budskap. Gjennom sosiale kanaler kan vi bygge kunnskap og skape 

handling, på lik linje med mediearbeid og andre tiltak. #norgetrengerbonden er godt etablert 

og kampanjen #framtidsbonden nådde også bredt ut.  

 

Sosiale kanaler blir derfor viktige for Bondelaget i jobben med å engasjere folk til å stemme 

etter mat og landbruk fram mot valget. Vi skal være der med innhold, bilder og film og bruke 

kanalene til å skape engasjement. Det er også viktig å være på andres kanaler og stille 

relevante spørsmål. Det er viktig at hele organisasjonen bidrar i denne jobben. Et større 

konkret tiltak vil være utviklingen av en Valg-o-trygg-mat som folk kan gjennomføre på linje 

med andre valgomater på nett. Den skal vise hvor man ligger i partipreferanser ut fra spørsmål 

om mat og matproduksjon.  
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Bondelaget har en stor styrke i organisasjonsapparatet landet over med alle tillitsvalgte og 

mobilisering av medlemmer. For å nå målene har vi følgende:  

• Gjennomføre ulike typer tiltak rettet mot folk og politikere både i lokallag og 

fylkeslag. 

• Åpen gård vil være en arena for å synliggjøre landbruket tett oppunder valgdagen.  

• Drive løpende mediearbeid, få på saker knyttet til budskapene og andre aktuelle saker 

både nasjonalt og regionalt.  

• Skape egne arenaer om det er fysisk eller i sosiale kanaler. Jo tettere vi kommer 

valgdagen, jo vanskeligere vil det imidlertid bli å komme på. 

 

Vi bør ha dialog med alliansepartnere om mulige felles aktiviteter eller utspill som omfatter 

alliansepartneres egeninteresse på våre områder.  

 

Tiltak for å løfte landbruket i valgkampen 

 

Tiltak for lokallag, fylkeslag og NB 
 

Målgruppe Tiltak  

Tillitsvalgte   Årsmøtet i Norges Bondelag.  

Tillitsvalgte Tipsliste til aktiviteter i valgkampen og for å mobilisere til 

valgdeltakelse. 

Folk/ 

politikere 

Arrangement i fylkeslagene. Ulike opplegg, i regi av fylkeslagene 

sjøl. Dette spenner over gårds- og bedriftsbesøk, debattmøter, 

rundturer, stands, valgtema på messer, osv.   

Noen lokallag har egne valgarrangement, enten på egen kjøl eller i 

samarbeid med fylkeslagene.  

Forslag til aktiviteter og tipslister utarbeides. F.eks at lokallaga gir 

førstekandidatene i eget nærområde en hilsen. 

Folk/ 

politikere 

Bondelaget synlig på andres arrangement. Stands, valgmøter og 

bedriftsbesøk.  

Folk Mediearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.  Løfte egne og aktuelle 

saker nasjonalt, regionalt og lokalt.  Få omtale av arrangementer og 

skrive innlegg. 

Folk 

Politikere  

Kronikker og leserinnlegg brukes for å ta opp aktuelle saker. 

Lokalavisene leses, og målet er å bli en «snakkis» rundt 

middagsbordet.  

Folk  Åpen Gård 27. august. Det fortsetter som familiearrangement, men 

det er aktuelt å legge inn noe mer budskap og verdisyn i 

informasjonsmateriell.  

 

Tiltak som NB gjennomfører 

 
Målgruppe Tiltak  

Fagmiljøer/ 

politikere 

Jordvernkonferanse 6. juni. «Bygging på matjord – ressursbruk på 

krita».  

Politikere  Ungdomspolitikere på gårdsbesøk. Lederne for ungdomspartiene 

inviteres til gårds. Samarbeid NBU 

Politikere/media  Arendalsuka. Landbruksarrangement 16. og 17. august, 

Landbruksdagene på Evje, «Naturligvis» arrangeres rett i forkant (11-

13. august). Samarbeid med Vest- og Aust-Agder Bondelag. 
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Politikere/media  Politikerseminar på Litteraturhuset 24. august  

 

 

Tiltak for å engasjere til å stemme og synliggjøre forskjeller i partipolitikk 

Tiltak for lokallag, fylkeslag og NB 

 

Målgruppe Tiltak  

Alle «Valg-o’-trygg-mat» på Bondelagets nettsider og sosiale medier. 

Virkemiddel rettet mot folk flest i perioden rett før valgdagen. Tema 

blir hva folk er opptatt av knyttet til mat og landbruk. Partiene svarer 

på hva de står for eller informasjon hentes fra partiprogrammene.  

Valgte alternativ vil gi en indikasjon på hvilket parti du ligger 

nærmest disse spørsmålene. Det tas høyde for at alle partier skal 

synliggjøres som alternativer.  

Folk Brosjyre som en veiledning basert på spørsmål fra valg-o-maten, for 

eksempel fem forbrukerønsker om norsk mat og landbruk, og 

hvordan partienes politikk vektlegger dette. Kan deles ut på ulike 

arrangementer hvor målgruppen er folk flest.  

Folk 

Politikere  

Mediearbeid lokalt, regionalt og nasjonalt.  

 

Folk 

Politikere 

Politikerundersøkelsen rettet mot partienes toppkandidater ved 

Stortingsvalget, og gjennomført av AgriAnalyse. Den viser hva de 

kommende representantene mener om landbruk, og hva de legger 

vekt på.  

Medlemmer/ 

Tillitsvalgte 

Folk  

Sosiale kanaler – FB og Instagram samt Twitter skal brukes 

aktivt. Vi legger ut på FB, filmer, bruker live-sendinger og annet. Vi 

bruker #norgetrengerbonden og en valgtag. Bondelaget tillitsvalgte 

på alle nivå (ca 3000 personer) motiveres til aktivitet.  

Tillitsvalgte 

Ev medlemmer  

Oversikt over partiprogrammer og hva partiene mener på ulike 

områder Bondelaget er opptatt av, faktabakgrunn til tillitsvalgte i 

valgkampen. Tilgjengelig på bondelaget.no  

 

 

Mobilisere til valgdeltakelse blant egne medlemmer 
 

Målgruppe Tiltak  

Medlemmer og 

tillitsvalgte 

Budskap om ”bruk stemmen” sendes ut før valget. Aktuelle kanaler 

er 

a. Bondebladet, som oppslag eller kronikk 

b. Bondelagets nettside, Facebook, Twitter, e-post og evt sms til 

medlemmer. 

Nyhetsbrev til medlemmer 

 

 

 

 

 


