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Kort om status av diverse saker

• Nøkkelhullet

• Arbeidet med nye kostråd

• Spesielle områder som salt, palmeolje og 

sukker

• Markedsføring av usunn mat og drikke overfor 

barn og unge: WHO arbeidet
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Nøkkelhullet – enkelt å velge sunnere

Dialogarena 13. november 2009

Anniken Owren Aarum, Helsedirektoratet



Hva er Nøkkelhullet?

• Nordiske myndigheters frivillige merkeordning for 
sunnere matvarer

• Mindre fett, salt, sukker og mer fiber 

• Sammenligner matvarer innenfor samme gruppe

• Finnes på ferdigpakkede matvarer og fersk fisk og 
skalldyr, frukt, grønnsaker og poteter

• Utløser krav til næringsdeklarasjon

• Forskrift med hjemmel i Matloven

• Har eksistert i Sverige siden 1989

Målsetting:

• Bidra til et sunnere kosthold i befolkningen

• Rask hjelp for forbrukere til å velge sunnere matvarer 
uavhengig av språk- og ernæringskunnskap

• Stimulere til produktutvikling

http://www.foedevarestyrelsen.dk/
http://www.mattilsynet.no/
http://www.helsedirektoratet.no/


Kommunikasjon

Mål 

Myndighetene tilrettelegger for riktig bruk av merket og viser eierskap til merkeordningen  

• Sikre at matvarebransjen bruker merket – og bruker det riktig

• Gi forbrukerne kjennskap og kunnskap om nøkkelhullsmerket

Målgrupper 

1. Forbrukere som handler mat i butikk

(kvinner, ikke-vestlige innvandrere, 

ulike sosioøkonomiske grupper)

2.        Matvarebransjen 

(leverandører og dagligvarehandel)

Allianser og videreformidlere

• matvarebransjen, utdanningssektoren, helsetjenesten, forbrukerorganisasjoner/frivillige 
organisasjoner, interesseorganisasjoner for store minoritetsgrupper, fagpersoner, 
matprofesjonelle, kommersielle aktører, media med flere



Informasjonskampanje  forbruker 2009
Mål: bygge kjennskap og kunnskap 

Målgruppe: forbrukere som handler mat 

Reklame: film på TV og trykte annonser

Materiell: brosjyre, plakater, faktaark, 
undervisningsmateriell

Inkluderes i kostråd og materiell til ulike målgrupper

www.nokkelhullsmerket.no

PR: redaksjonell omtale 

(aviser, bransjeblader, ukeblader etc)

Videreformidlere 

http://www.nokkelhullsmerket.no/


Evaluering  

Forbrukerundersøkelser *

• 84 % har hørt om eller kjenner til Nøkkelhullsmerket på 
matvarer.

• 73 % svarer at Nøkkelhullet er kjennetegn på "et sunnere 
valg”. 

• Økt kunnskap om hva Nøkkelhullet står for
• 79 % oppgir at de helt sikkert eller sannsynligvis kommer til 

å kjøpe nøkkelhullsmerkede matvarer i fremtiden. 
• Under 50 % synes det er lett å finne produkter i butikken og 

70 % ønsker mer informasjon i butikken
• 18 % tror myndighetene står bak merket

• 55% har stor tillit til merket

Markedsundersøkelser
• Antall produkter, omsetning og trender ifht vanlige produkter

Kostholdsundersøkelser
• Sosioøkonomiske grupper

* Opinion undersøkelse, oktober 2009 på oppdrag fra Helsedirektoratet



Veien videre
Planer 2010

• Kommunikasjon
– øke kunnskap

– mer synlighet i butikk

• Videreutvikling av internett

• Målgrupperettede tiltak
– Innvandrergrupper

– Lavterskeltilbud kostholdskurs

Forventninger

• Matvarebransjen bruker merket på produkter og i 
markedsføring

• Produktutvikling 

• Videreformidlere (helsetjeneste, skole, 
forbrukerorganisasjoner, matprofesjonelle mv) bruker 
Nøkkelhullet i kommunikasjon om kosthold

• Nøkkelhullet oppleves som et godt verktøy for 
forbrukerne når de handler mat
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Nye kostråd

Næringsstoffanbefalinger for å beskytte 

mot mangelsykdommer 

• Energianbefalinger for å beskytte mot 

kroniske ernæringsrelaterte sykdommer

• Utvidet kunnskap om kosthold og kroniske 
sykdommer 

• Matvarebaserte kostråd som skal forebygge 

mangelsykdommer, kroniske sykdommer og 

danne grunnlaget for god helse
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Nasjonalt råd for ernæring nedsatte 

arbeidsgruppe, 2006

• oppdatere det faglige grunnlaget for de gjeldende 
nasjonale kostrådene 

• vurdere anbefalingene i forhold til vanlige 
kroniske sykdommer som kan forebygges med 
frukt, grønnsaker og andre matvarer

• utarbeide forslag til nye justerte anbefalinger om 
inntak av frukt, grønnsaker og andre matvarer 
dersom det er et faglig grunnlag for dette, 

• vurdere spesielt rapporten ”Food, Nutrition and 
the Prevention of Cancer” fra World Cancer 
Reseach Fund som ble publisert november 2007.
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Hvorfor kostråd for forebygging av kroniske 

sykdommer?

• Chronic diseases, such as heart disease, stroke, cancer, 

chronic respiratory diseases and diabetes, are by far the 

leading cause of mortality in the world

• Responsible for 60% of all deaths worldwide 

• 50% of deaths occur in people under age of 70 

• Major risk factors:

• unhealthy diet 

• physical inactivity 

• tobacco 

• If the major risk factors were eliminated, 

80% of heart disease, stroke and type 2 diabetes would be 
prevented

40% of cancer would be prevented 

WHO (Chronic Diseases, 2006)
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Metode

Basert på metoden definert av World Cancer 

Research Fund; sammenhenger mellom 

eksponering og sykdom

• Følgende kategorier benyttes av WCRF:

• Overbevisende årsakssammenheng

• Sannsynlig årsakssammenheng

• Mulig årsakssammenheng

• Begrenset informasjon, ingen konklusjon

• Årsakssammenheng usannsynlig
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• De nye norske kostrådene tar også hensyn til 

helheten i kostholdet, norsk matvaretradisjon og 

utviklingen i det norske kostholdet. 

• Det er derfor en helhetlig vurdering som ligger bak de 

nasjonale kostrådene 

• Kostrådene i rapporten er også utarbeidet slik at de 

bygger på de norske og nordiske 

næringsstoffanbefalingene 

• Kostrådene er hovedsakelig rettet mot 

primærforebygging av kroniske kostrelaterte 

sykdommer
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Prosess videre

• Ernæringsrådet legger kostrådene ut offentlig 

for kommentarer og innspill 1.kvartal 2010

• Innspill bearbeides

• Ferdigstilles 2. kvartal 2010
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Salt

• Det gjennomsnittlige saltinntaket er anslått til ca. 10 g per 
dag, med stor variasjon fra person til person

• En gradvis reduksjon til 5 g salt er ønskelig på lang sikt 

• Høyt saltinntak kan øke blodtrykket og risikoen for hjerte-
og karsykdommer

• Den største saltkilden er industribearbeidede matvarer 
som bidrar med 60-75 prosent av saltinntaket.

• Både porsjonsstørrelse og reduksjon av saltinnholdet i 
mat må til for å redusere saltinntaket (positiv eksempel norske margariner)

• Helsedir deltar i et frivillig saltnettverk der myndigheter 
fra 15 land er representerte

• PU-nettverk ”salt i næringsmidler – utfordringer og 
muligheter i din bedrift”
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Palmeolje

• Palmeolje inneholder nesten 50 % mettede fettsyrer 

• Kostens innhold av mettede fettsyrer ligger på ca 14-15 E %, 
transfettsyrer < 1 E%

• Inntaket av mettede fettsyrer bør begrenses til omkring 10 prosent av 
energiinntaket, transfettsyrer til < 1 E% 

• Høyt inntak av mettede fettsyrer og transfettsyrer øker risikoen for 
hjerte- og karsykdommer

• Over halvparten av de mettede fettsyrene og transfettsyrene kommer fra 
meieri- og kjøttprodukter. Den mye omtalte palmeoljen er en annen 
kilde.

• Palmeolje har viktige teknologiske egenskaper (halvfast konsistens i 
romtemperatur) og er en billig råvare.

• Produkter som kan inneholde mye palmeolje er kaker, potetgull og 
friterte matvarer.

• Delvis herdet olje erstattes ofte med palmolje.

• Forbrukere må få bedre informasjon på matvarene.
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Sukker

• Andelen av kostens energiinnhold som kommer fra 
sukker ligget rundt 11-19 % blant barn og ungdom og 
8-10 % blant voksne. 

• Sukkerforbruket i befolkningen har minsket de siste 5 
årene.

• Det anbefales at sukkerinntaket begrenses til 10 % av 
kostens energiinnhold.

• Brus, saft og godteri er de største kildene. 

• Inntaket bør begrenses for å sikre inntaket av 
essensielle næringsstoffer og minske risikoen for 
tannråte og overvekt.

• Obligatorisk merking av tilsatt sukker.
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Status om arbeid med markedsføring av 
usunn mat og drikke overfor barn og unge

Dialogarena 13. november 2009

Arnhild Haga Rimestad, avdelingsdirektør, Helsedirektoratet
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Bakgrunn for det europeiske nettverket

• WHOs generaldirektør ble i mai 2007 bedt om å utvikle 
anbefalinger for markedsføring av mat og drikke til barn på 
WHOs generalforsamling

• Dette var etter initiativ fra Norge 

• Flere WHO-dokumenter understreker behovet for tiltak 

• Etableringen av et europeisk nettverk for å redusere 
markedsføringspress mot barn reflekterer interessen fra 
flere land for å følge opp anbefalinger for tiltak gitt i disse 
dokumentene 

• Prosessen for utvikling av anbefalinger for markedsføring 
ved WHOs Hovedkontor i Genève beskrives på nettsiden:  

http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-
to-children/en/

http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/marketing-food-to-children/en/
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Det europeiske nettverket
”European network on reducing marketing pressure on children”

• Etablert i januar 2008 

• Ledes av Norge - Helsedirektoratet er nettverkets sekretariat

• Nært samarbeid med WHOs regionkontor for Europa

• Per i dag deltar 17 land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Finland, 
Frankrike, Hellas, Irland, Israel, Kypros, Montenegro, Nederland, 
Norge, Portugal, Serbia, Slovenia, Storbritannia og Sverige

• Observatører: WHO, EU, FAO, SCN, CI, IOTF

• Fire nettverksmøter: (Oslo og Beograd i 2008, Ljubljana og 
London 2009), neste møte i Portugal i mars 2010

• Møterapporter tilgjengelig på www.helsedir.no/marketing

• Tidsramme for nettverket: 2008-2010 

http://www.helsedir.no/marketing
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Det europeiske nettverkets arbeid

• Nettverket har bidratt med 
kunnskap og erfaring for å støtte 
arbeidet med å utvikle anbefalinger 
for markedsføring som skjer ved 
WHOs hovedkontor 

• Nettverket har utarbeidet en kode 
som et eksempel/kasusstudie for 
hvordan en kode for markedsføring 
av mat og ikke-alkoholholdig drikke 
til barn kan se ut

• Nettverkets kode tilgjengelig på 
www.helsedir.no/marketing

http://www.helsedir.no/marketing
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Videre planer i det europeiske nettverket

• Fortsatt støtte opp om 
arbeidet med å utarbeide 
anbefalinger for markedsføring 
av mat til barn som skjer ved 
WHOs hovedkontor

• Jobbe videre med å utvikle 
redskaper for monitorering av 
regulering av og eksponering 
for markedsføring

• Interesse i nettverket for å 
fortsette samarbeidet
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European Network on reducing
marketing pressure on children

Nettside: www.helsedir.no/marketing

Nettverkets leder : 
Knut-Inge Klepp: kik@helsedir.no

Nettverkets sekretariat: 
marketing@helsedir.no

Arnhild Haga Rimestad: ahr@helsedir.no
Britt Lande: brl@helsedir.no
Christina Hildonen: chhil@helsedir.no
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