
Til alle lokallag i Norges Bondelag:
Lokallagssending med informasjon og materiell til vårkampanjen 2019.

BON DE LAG ETS VÅRKAM P A N JE 2019

Vi utfordrer alle lokallag til å bli med på Bondelagets vårkampanje, og gi politikere næring og
påfyll; i form av god mat og nyttig kunnskap.

Kampanjen er en fast tradisjon som gjennomføres hvert år i forkant av jordbruksoppgjøret , og har til
hensikt å vise fram de gode verdiene som skapes i norsk landbruk . I år gjennomføres kampanjen de
to siste ukene før påske fra 1. - 12. april.

Matbordet er et samlingssted som gir mulighet for mer uformell samtale, og det er lettere å snakke
sammen om landbrukspolitikk i en rolig og trivelig setting. Bruk anledningen til å vise fram norsk
matproduksjon og landbruk, og bli bedre kjent gjennom god dialog.

Målgrup pa for årets kampanje er politikere på lokalt - , fylkes - og sentralt nivå. I høst er det lokalvalg,
så mange politikere vil allerede nå ønske å være ute blant folk, og i mediebildet. Det er en ypperlig
mulighet til å invitere lokalpolitikere til å dele et m åltid på gården, alternativt å invitere dere selv til
kommunestyret eller formannskapsmøte.

Sentralt inviterer Bondelaget til politikerfrokost med appeller og underholdning foran Stortinget
torsdag 11. april.

Vi håper så mange lokallag som mulig blir me d på denne kampanjen, gjerne med deres egen vri.
Bondelagets styrke er når hele organisasjonen gjør noe samlet, da legges det godt merke til. Takk for
arbeidet dere gjør, og lykke til alle sammen!

GJEN N OM FØRI N G

Inviter lokale politikere, ordførere og kandidater til kommunestyrer og fylkesting til et måltid
på en gård, eller inviter dere selv til kommunestyre - eller formannskapsmøte.

Besøket bør skje mellom 1. og 12. april, men vis fleksibilitet i valg av dato.
Dekk bordet med god norsk mat, og bruk gjerne noen nylanserte produkter som eksempler
på stor innovasjon i landbrukets næringsmiddelindustri. Ta gjerne utgangspunkt i gårdens
ressurser når måltidet planlegges. Siden det er rett før påske kan det være en go d idé å bruke
egg.

I denne sendinga har dere fått 10 bærenett. Fyll dem med en gave (gjerne et volumprodukt
som vi er stolte av, eller lokalprodusert mat og drikke), brosjyren fra Bondelaget, og gjerne et
skriv om viktigheten av det lokale landbruket hvis dere har det eller kan lage det . Tall for
landbruket i deres område kan fås ved henvendelse til fylkesbondelaget.

Arranger quiz blant deltagerne på frokosten. Quizen finnes på baksida av brosjyr en , hvor
også svarene står. I denne sendinga er det et ark me d mer utfyllende svar, samt en
uhøytidelig karakteristikk av hva slags type bonde quizdeltagerne er . Mer utfyllende svar står
også på bondelaget.no/quiz.



 Lag gjerne en lokal variant av quizen. Her er forslag til spørsmål:
• Hvor mange personers eggforbruk /melk/potet etc dekker produksjonen i

kommunen?
• Hvor mange personer er sysselsatt i næringsmiddelindustri i kommunen?
• Hvor stor andel av kommunen/fylket er dyrka mark?

Fyll gjerne på med tall for nedbygging også.
• Hvor mange yrker finnes i kommunen, so m har bønder som en av oppdragsgiverne?

Eks: regnskapsførere, tankbilsjåfører, FK/landbruksverksted, bank/forsikring, etc.
Dere kan finne lokale tall hos fylkesbondelaget, landbrukskontoret eller SSB.

TI P S TI L SYN LI GGJØRI N G

Inviter med lokale medier til å dekke deler av besøket, for eksempel når politikerne får se seg
om på gården.

Legg ut tekst, bilder og /eller små videosnutter og del i sosiale medi er, b ruk
#norgetrengerbonden . Husk å tagge politikerne som var med!

FORSLA G TI L SAM TALE PU N KTE R

Hva gården og landbruket i kommunen og fylket bidrar med av produkter og verdiskaping.
Bruk konkrete eksempler på gode tiltak.
De viktigste sakene for deg som bonde.

Kom gjerne med konkrete innspill til hvordan politikerne kan dra nytte av landbruket i
valgkampen.

Bruk de enkelte produktene på bordet som stikkord under samtalen. Sett merkelapper med
nøkkeltall på produktene .

ØKON OMI

Hvert lokallag kan få dekket inntil 2000 kroner til politikermåltid (eller tilsvarende
arrangement). Utgifter fås refundert ved å sende en mail til
marte.gustad.iversen@bondelaget.no med navn på lok allaget, kontonummer, kort
beskrivelse av tiltak et , samt oversikt over kostnadene (kvitteringer sendes ikke inn, men
oppbevares i lokallaget).
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