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Høring - Endringer i alkoholforskriftens reklamebestemmelser 

Norges Bondelag er en medlemsorganisasjon som arbeider for å bedre vilkårene for 

landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Norsk matkultur er i 

vinden som aldri før, og med det hører det norsk drikke til. Noen av våre medlemmer 

produserer også alkoholholdig drikke som naturlig hører hjemme i en norsk måltidskultur. 

Ved å koble mat og drikke sammen til en måltidskultur mener vi fokuset vil være rettet 

mot kvalitet i stedet for kvantitet.  

 

Norges Bondelag støtter endringene og de nye forslaga i høringsforslaget. Vi er 

positive til at dette vil åpne opp for nøktern produktinformasjon i bilder og tekst om 

alkoholholdige drikkes innhold, egenskaper og bruksområde. Norges Bondelag mener 

det er viktig å opprettholde forbudet mot alkoholreklame. Vi oppfatter at endringene 

som Departementet viser til vil fremheve kvalitet framfor kvantitet.  Vi har en kommentar 

rundt begrepet massekommunikasjon, se under. 

 

3. Massekommunikasjon. 

Vi har en merknad omkring massekommunikasjon og begrepet ” på forespørsel”. Vi mener 

at det i dagens teknologiske samfunn ikke bør skilles mellom ulike teknologiske 

plattformer. Enkelte mindre næringsdrivende velger ikke å ha egne hjemmesider, men kun 

operere på Facebook. Felles for ordinære hjemmesider og hjemmesider på Facebook er 

imidlertid at de begge må oppsøkes av brukeren selv ved at brukeren søker seg frem til for 

eksempel den bedriften han eller hun er på jakt etter. Tilstedeværelse på Facebook skaper 

således ikke i seg selv noen spredning av informasjon slik departementet synes å legge til 

grunn. Det er heller ikke slik at tilstedeværelse på Facebook i seg selv leder til mer deling 

eller spredning av informasjon. Å skille mellom en bedrifts hjemmeside og bedriftens 

Facebookside mener vi ikke er rett.   
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Med vennlig hilsen 

 

         

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Anne Thorine Lundstein      Kari Marte Sjøvik 

 

 

 

 

          

 


