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Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) - 

kommunikasjonsplan om kosthold, ernæring og helse 

Vedlagt oversendes til orientering en kommunikasjonsplan på kosthold, ernæring og 

helseområdet for involverte departementer og underliggende etater.  

 

Kommunikasjonsplanen er et verktøy for myndighetene i kommunikasjonsarbeidet om 

kosthold, ernæring og helse, og skal bidra til å sikre at informasjon om dette 

fagområdet er entydig med bakgrunn i gjeldende kostråd og anbefalinger for ernæring.  

 

Mange aktører har utstrakt informasjonsvirksomhet om kosthold, ernæring og helse. 

Myndighetene er hovedansvarlige for å gi korrekte, oppdaterte og veldokumenterte 

kostråd til befolkningen. For å styrke dette arbeidet og framstå helhetlig overfor 

forbrukerne, oppfordrer vi også private aktører og frivillige organisasjoner til å legge 

myndighetenes anbefalinger til grunn i sitt informasjonsarbeid.  

 

Dette blir særlig viktig ved introduksjon av nøkkelhullet som frivillig 

sunnhetsmerkeording på mat, da det da er forventet stort fokus på sunn og usunn mat. 

Videre vil lanseringen av konkrete kostråd som er ventet ferdigstilt på nyåret 2009 stille 

store krav til et helhetlig og tydelig informasjonsarbeid.  
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Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen og Kommunikasjonsplanen foreligger 

i trykt versjon og elektronisk. Se www.regjeringen.no/hod  eller 

www.shdir.no/ernaering 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Sissel Lyberg Beckmann e.f. Anne-Brit Bøe 

avdelingsdirektør fung kommunikasjonssjef 

Folkehelseavdelingen Presse- og informasjonsenheten 

 

Kopi: 

Helsedirektoratet 

Barne- og likestillingsdepartementet 

Fiskeri- og kystdepartementet 

Kunnskapsdepartementet 

Landbruks- og matdepartementet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlegg 1 

http://www.regjeringen.no/hod
http://www.shdir.no/ernaering
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Mottakere av Kommunikasjonsplan om kosthold ernæring og helse 

for involverte departementer og underliggende etater 

 
Bryggeri- og Mineralvannindustriens forening  

Coop Norge AS 

Dagligvareleverandørenes Forening 
Eksportutvalget for fisk 

FHL Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund 

Forbrukerrådet 
Grete Roede AS 

Landslaget for mat og helse i skolen  

HSH - Seksjon dagligvare og servicehandel 

ICA Norge AS 

KLF Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

Kliniske ernæringsfysiologers forening 

Kreftforeningen 

Landsforeningen for Overvektige 

Landsgruppa for  helsesøstre  

LHL - Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 

Libra Helse og kosthold 

Mattilsynet 

Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Nasjonalt Folkehelseinstitutt 
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) 

Nasjonalt kompetansesenter for amming 

Nettverk for Mat og Miljø 

NHO Mat og Bio 

NHO Mat og Drikke 

NHO Reiseliv 

NOFIMA Matforsk 

Norges Astma- og allergiforbund 

Norges Diabetesforbund 

Norges Idrettsforbund og Olympiske komite 

Norges Kokkemesteres Landsforening  

Norges Kvinne- og Familieforbund  

NorgesGruppen ASA 
Norsk forening for ernæring og dietetikk 

Norsk forening for ernæringsfysiologer 
Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner 

Norsk Pensjonistforbund 
Norsk Tannvern 

Norske Kvinners Sanitetsforening  

NSL Norsk sjømatbedrifters landsforening 
Opplysningskontoret for  melk 

Opplysningskontoret for brød og korn 
Opplysningskontoret for egg og hvitt kjøtt 

Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker 

Opplysningskontoret for kjøtt 

Rema 1000 Norge AS 
Statens institutt for forbruksforskning 

Statens seniorråd 

 


