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Høring - Forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av usunn 

mat og drikke 

 

Landsorganisasjonen viser til departementets brev av 7.juni d.å. angående ovennevnte.  

 

LO er enige i at det er viktig å beskytte barn og unge mot markedsføring av usunn mat og 

drikke. Det bør være liten tvil om at barn og unge lar seg påvirke av slik markedsføring, og 

det er særlig godt dokumentert at TV-reklame påvirker barn og unges matpreferanser, 

kjøpeadferd og forbruksmønster. Hensynet til forebygging tilsier et ekstra fokus på barn og 

unge. Vi ser allerede tendenser til at stadig yngre mennesker utvikler kostholdsrelaterte 

sykdommer som diabetes 2. Det er videre en stor utfordring å utjevne sosiale forskjeller i 

kostholdsvaner som igjen bidrar til sosiale forskjeller når det gjelder helse og levealder.  

 

Produksjon av mat- og drikkevarer er enn viktig del av norsk næringsliv og legger grunnlaget 

for arbeidsplasser i hele landet. Markedsføring er et viktig verktøy for konkurranse og 

innovasjon, og til å informere forbrukerne om ulike valgalternativer. Det er i dag utarbeidet 

frivillige retningslinjer, som bransjen mener fungerer godt.  

 

LO viser til at forslaget fremmes på grunnlag av en vurdering om at dagens lovverk, sammen 

med gjeldende frivillige retningslinjer, likevel ikke gir en god nok beskyttelse av slik 

markedsføring rettet mot barn og unge.  

 

LO mener hensynet til å beskytte barn må være avgjørende og vil gi sin støtte til innstramninger 

som har dette som formål. Det er imidlertid viktig at en ny forskrift ikke blir en generell 

innstramning av all markedsføring av usunn mat og drikke. Både i den endelige utformingen av 

regelverket og når det gjelder håndheving, må beskyttelse av barn være hovedformålet.  

 

LO ber derfor departementet vurdere forskriften på nytt slik at den ikke får utilsiktede virkninger. 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

Kristian Tangen 
(sign.) 

 

 Stein Reegård 
 (sign.) 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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