
Mediearbeid i lokal- og fylkeslag
Tema: Innsalg til mediene



- Hvorfor i all verden skal vi drive med mediearbeid? Er vi ikke her 
for å redde naturen?
- Hvordan tenker en journalist? 
- Hvordan gjøre en sak interessant for mediene?
- Pitsj, prat eller pressemelding? 
- Lær å lage en enkel mediestrategi
- Tips og triks i mediearbeidet.

Dette skal vi snakke om

Webinar:
Mediearbeid i lokal- og fylkeslag
Tema: Innsalg til medier

Ved Tor Bjarne Christensen,
Journalist og kommunikasjonsrådgiver
Naturvernforbundet



Hvorfor skal vi drive med mediearbeid?

https://youtu.be/7JVRK_XlnUs

https://youtu.be/7JVRK_XlnUs


- Oppmerksomhet = sjanse til å påvirke

- Du kan påvirke medienes vinkling

- Delta i samfunnsdebatten

- Gjøre laget synlig og vise bredden i Naturvernforbundets arbeid

- Nå ut til potensielle medlemmer og aktive

Hvorfor skal vi drive med mediearbeid?



Hvordan tenker en journalist?



Nyhetskriterier

1. Aktuelt/nytt 

- Ny informasjon 

- Ny hendelse 

- Ny måte å se kjent sak på 

2. Nært 

- Angår folk i dekningsområdet 

- Folk i dekningsområdet innblandet 

- Arter / natur i området innblandet



Nyhetskriterier

3. Vesentlig 

- Viktig sak 

- Alvorlig sak 

- Betydning for natur og samfunn

4. Omfattende 

- Gjelder mange mennesker 

- Koster mange penger 

- Omfatter mange arter / store naturområder 



Nyhetskriterier

5. Oppsiktsvekkende 

- Overraskende nytt 

- Sjokkerende 

- Uventet

6. Konflikt 

- Motsetning mellom interessegrupper. 

- Mye handler om konflikt i norske medier. 

- Spesielt aktuelt i miljøsaker med høyt konfliktnivå. 

Rovdyr, skogvern, utbygging, motorferdsel, petroleum osv





1. Eksklusivt 

- Alene om saken. Dette har 
aldri vært skrevet om før. 

Hva får en 
journalist til å 
tenne?



2. Flest mulig av nyhetskriteriene 

- Ny, nær, svær, alvorlig og sjokkerende konflikt

Hva får en journalist til å tenne?



3. Lett å forstå – lett å fortelle til 
leseren 

- Klikkbare saker

Hva får en journalist 
til å tenne?



4. Fakta. Tall og sammenlignbare størrelser 

- Tall er makt! 

- 852 flere nybygg i sårbar natur

- 37 rødlistearter i skogen ved Follsjå

- Rekordmange rovdyr skutt 

- Ti rødlistearter truet av utbygging 

Hva får en journalist til å tenne?

Gi meg et fast punkt, og jeg skal bevege hele jorden
Archimedes (287-212 f.kr)





5. Konflikt

- Journalister elsker konflikter, og 
sjansen for at saken blir tatt er større 
hvis det er en konflikt.

- Ikke vær redd for å vise 
konfliktlinjene

- Vær tidlig ute. Den som ringer 
journalisten først, kan ofte påvirke 
vinklingen. 

Hva får en journalist til å tenne?



Vinkling
- Hvilken side sees saken fra? 

- Naturvernforbundet har en 
annen vinkling i rovdyrsaken 
enn bondelaget 

- Vær tidlig ute. Den som 
kontakter journalisten først, får 
ofte saken vinklet fra sin side.

- Vær en god og troverdig kilde. 
Ikke overdriv. Vær tydelig, men 
hold deg til fakta.

- Sørg for god dokumentasjon.

- Fremstill saken på en saklig og 
lettfattelig måte



Spissing av sak

- Enkle og slående formuleringer 
blir sett i strømmen av 
informasjon

- Velg ett hovedpoeng

- Jobb med å underbygge 
poenget med enkle 
formuleringer

- Det er ikke farlig å være tabloid, 
så lenge det er faglig begrunnet

- Slående ord og 
sammenligninger. 



- Vær tydelig og våg å være litt spissformulert: 

Her er noen eksempler fra nettsaker på siden vår de 
siste månedene

«Regjeringens oljekjør vil ingen enda ta»

«Knefall for oljeindustrien»

«Uakseptabel jakt på ulvefamilie»

«Miljøbevegelsen forakter ikke alenemødre og fattige» 

Spissing av sak



Dette var ikke fullt så spisset:

«Ugyldig saksbehandling av gruvedumping i 
Førdefjorden – krever omgjøring»

«Krevde gjennomgang av miljøgrunnlaget i 
vindkraftsaker»

«Norge må vise alvor på klimatoppmøtet i Madrid»

«Regjeringen og andre byer må følge etter Oslos 
framtidsrettede naturvern»

Spissing av sak



Men her er det også fallgruver. Går man for langt, kan det virke mot sin hensikt. 



Pitsj, prat eller pressemelding?



Pressemelding

- Når man skal gå ut og kommentere en hendelse. 
eller en sak som verserer i mediene. 

- En hendelse, et vedtak i kommunestyret, planer 
om utbygging i sårbar natur, en rapport, valgresultat 
osv, 

- Må sendes ut raskt etter hendelsen. 

- Passer også godt når dere skal ha arrangement.

- Kan sendes til flere medier samtidig.

- Send direkte til journalisten, i tillegg til redaksjon.

- Ring journalisten/redaksjonen



Pitsj, eller innsalgsdokument

- Et innsalgsdokument er en poengtert og helst kort 
fremstilling av en sak, rettet direkte til en journalist 
eller en redaksjon.

- Ett tydelig hovedpoeng. 

- Hva er problemet? Hvordan vil dette skade 
naturen?

- Nøkkelfakta og nøkkeltall

- Legg ved nødvendig dokumentasjon

- Tips til kilder

- Må ikke sendes til flere medier samtidig



- «Naturvernforbundet har undersøkt 
nettsidene til 11 hagesentre og planteskoler 
og funnet 21 fremmede arter med «svært 
høy risiko» på Artdatabankens 
fremmedartsliste.»

- Naturvernforbundet hadde undersøkt 
hvor mange av de verste fremmede artene 
som er til salgs i norske hagesentre.

- Vi forklarte saken kort og la ved et 
faktaark med full informasjon om 
undersøkelsen.

Pitsj, eller innsalgsdokument



Overbevis en journalist på 1-2-3

1. Ring til journalisten! 

2. Legg frem saken kort: Er du 
overbevist, er sjansen god for å 
overbevise journalisten.

3. Send et kort og poengtert 
innsalgsdokument på e-post. Legg 
ved relevant fakta og 
dokumentasjon.



Leserinnlegg/kronikk

- Fint når dere vil delta i debatt om en sak.

- Kan være supplement til redaksjonell 
dekning

- Fin måte å kunne legge fram et helt 
sakskompleks.

- Tenk på samme måte som når dere skriver 
pressemelding. Enkle og slående 
formuleringer, ett hovedpoeng, spisset, god 
faglig forankring, «unngå byråkratspråk».



Lag en mediestrategi for saken din
1. Valg av medium.

2. Tidspunkt for innsalg.

3. Kan innsalget knyttes til aktivitet/hendelse?

4. Videre oppfølging av saken.

Eksempel: Dere oppdager at planer for bygging av et vindkraftverk i kommunen.

1. Medium: Lokalavisa

2. Tidspunkt: Før saken kommer til behandling i kommunestyret

3. Aktivitet: Vandring for å samle støtte til å stanse utbyggingen

4. Videre oppfølging:

- Følge saksbehandlingen og komme med utspill før behandling i NVE, departementet mm.

- Underskriftsaksjon

- Selge inn saken til regionale medier 

- Samarbeide med Naturvernforbundet sentralt og selge inn saken til riksmedia

- Forsøke å få til uavhengig konsekvensutredning



Noen nyttige tips

- Tenk langsiktig

- Bygg opp kontakter

- Gi dem gode saker! 

- Kvalitet fremfor kvantitet 

- Riktig sak til riktig medium til 
riktig tidspunkt.

- Mediestrategi

- Spre utspillene

- God historie



- Bor på Løten i Innlandet

- Bonde og klimaaktivist

- Høgskolelektor landbruk og klimakunnskap, Høgskolen i 
Innlandet

- Styremedlem i Naturvernforbundet i Hedmark

- Medlem i landsstyret i Naturvernforbundet

https://media.inn.no/Mediasite/Play/d2d156faf2414975a88af19cfb2157e31d

Thomas Cottis

https://media.inn.no/Mediasite/Play/d2d156faf2414975a88af19cfb2157e31d


Spørsmål og kommentarer



Takk for meg!

Webinar:
Medietrening for dummies
Tema: Innsalg til medier

Ved Tor Bjarne Christensen,
Journalist og kommunikasjonsrådgiver
Naturvernforbundet



TILLITSVALGTSEMINARET 2020

Torsdag 24.september, klokka 19:00 - Naturvernforbundets plast- og 
marinarbeid
v/Ellen Sandvik Mikkelsen og Joakim Sandvik Gulliksen 

Tirsdag 29.september, klokka 19:00 - Større lokallag - større gjennomslag
v/Sahar Azari og Ane Norgård Brohaug

Torsdag 1.oktober, klokka 19:00 - Naturgledearrangementer
v/Hanna Nyborg Støstad

Tirsdag 6.oktober, klokka 19:00 - Hvordan nå ut på sosiale medier?
V/Kenneth Eriksen og Martin Ødegaard



TILLITSVALGTSEMINARET 2020

Torsdag 8.oktober, klokka 19:00 - Redusert forbruk
v/Janne Melbye Gillgren og Ellen Munden Paalgard

Torsdag 15.oktober, klokka 19:00 - Organisasjonskultur og -utvikling
v/Maren Esmark og John Magne Tangen

Tirsdag 20.oktover, klokka 19:00 - Naturvernforbundets oppdrettsarbeid
v/Ingvild Fonn Asmervik

Torsdag 22.oktober, klokka 19:00 - Hvordan finansiere aktiviteter?
v/Ane Norgård Brohaug og Ellen Sandvik Mikkelsen


