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Høring – forslag til ny regulering av markedsføring rettet mot barn og unge av 

næringsmidler 

 

Norsk Sykepleierforbund og/eller Landsgruppen av helsesøstre NSF er ikke høringsinstanser. I og 

med at Landsgruppen av helsesøstre har barn og ungdom som primær målgruppe og helsefremming 

og forebygging som hovedoppgave, velger vi å gi høringsinnspill. Vi har hatt forslaget til høring blant 

medlemmer, lokale faggrupper og sentralt styre. 

 

I lys av Folkehelseloven og Regjeringens satsing på tidlig forebygging, støttes forslaget til forskrift. 

Våre betenkeligheter til forslaget går på detaljeringsgraden i vedlegg 5, tilgjengeligheten/tydeligheten 

av informasjonen om berørte næringsmidler, og om forslaget i praksis lar seg følge opp slik 

intensjonen er. Etter vår oppfatning fremgår det ikke entydig hvilke varer som vil bli berørt av forslaget, 

og en slik uklarhet er uheldig om man skal lykkes med forskriftens intensjoner.  Erfaringene fra de 

frivillige retningslinjene, jfr. 7.3 side 36 kan tyde på at det vil være behov for et enklere og mer entydig 

rammeverk enn det man her legger opp til. 

 

Reklame er ”psykologi” og det kan markedsføres produkter mot barn og unge selv om de ikke er den 

definerte målgruppen. På dette grunnlaget ser vi det utfordrende å ha lovforbud mot aldersspesifikk 

markedsføring, og mener det på sikt bør vurderes om et generelt markedsføringsforbud mot disse 

matvarene vil være hensiktsmessig. Vi har i tidligere høringer påpekt behovet for befolkningsrettede, 

strukturelle tiltak som for eksempel prisregulering for å forebygge overvekt og fedme blant barn og 

unge. Vi ser den foreslåtte forskriften som ett slikt tiltak, men vil gjenta vår oppfordring om å se på 

andre tiltak som eks. prisvirkemidler. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Astrid Grydeland Ersvik 

Leder 
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