
Praktisk veiledning til lokallagene av  

Norsk Gartnerforbund 

Valg 2017 – Stortingsvalg 

 

Mål: Alle nyvalgte stortingsrepresentanter skal i løpet av valgkampen 
ha vært invitert til en bedrift i gartneri- og hagebruksnæringen 

 

Hvorfor? 

Vi ønsker å eksponere næringen vår. Hva som foregår i gartnerier, på planteskoler og jorder er i for 
liten grad kjent for “folk flest”. Vi må vise frem verdiskapningen vi står for, våre beste produkter, 
produksjonen og sysselsettingen.  

Samtidig vil vi vise hvilke utfordringer vi står overfor, og som politikerne kan hjelpe oss løse. Også 
politikere har et hjemsted, vi vil vise hva hver bedrift betyr lokalt, og hva vi som næring betyr 
nasjonalt. 

 

Hvem?  

Inviter personer, ikke bare partier. Vi ønsker å komme i kontakt med kandidatene i alle fylker. 

Følg med på partienes nominasjonsprosess, inviter kandidater som det er sannsynlig at vil få plass på 
Stortinget etter valget, og ellers personer som vil være synlige i valgkampen. Tenk stort. Alle partier 
har nytte av kunnskap om våre grønne næringer, og vi er avhengig av deres kunnskaper når de skal 
arbeide etter valget. 

Skriftlig invitasjon, gjerne på e-post. Følg opp med telefonkontakt. 

Lokalpressen bør også inviteres.  

 

Hva og hvordan? 

Lokallaget bør arrangere sammen, slik at det er næringen som har fokus, gjerne representert ved 
ulike produksjoner og flere bedrifter sammen. 

En kort omvisning der man kan se imponerende flor, grønnsaker i god vekst, trær og planter i lange 
rader, etterfulgt av en presentasjon av næringen vil bli husket. Da kan man også beskrive de viktigste 
utfordringene som skal jobbes med de kommende årene, og hvordan man kan ta vare på bedriftene 
og næringen med de verdiene vi representerer.  



Gode tips: 

 Vis frem det som er imponerende; blomstring, vekst, aktivitet.  
 Begrens tiden: Vis frem nok til å skape forståelse (og imponere), men ikke nødvendigvis hele 

anlegget og alle problemstillingene. 
 Sørg gjerne for enkel bevertning; mineralvann og enkel spise, gjerne egenprodusert /lokalt 
 Bruk sekretariatet i NGF, vi bistår gjerne med tips for gjennomføring, praktisk bistand og 

tilstedeværelse/næringspolitiske innlegg. 
o Fortell oss om arrangementene, ta bilder og send dem til sekretariatet 

 Vær forberedt på aktuelle saker, be gjerne sekretariatet om tips.  
 Det er viktig at vi som næring er samlet og tydelig, at målet er en styrket gartneri- og 

hagebruksnæring med gode betingelser.  
 Send med en kurv tomater eller en blomst hjem. Da varer opplevelsen mye lenger. 

 

 


