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Innspill til handlingsplan for bedre kosthold 
 
Forbrukerrådet er glad for at norske myndigheter har tatt initiativ til å lage en handlingsplan for bedre 
kosthold i befolkningen. For å forebygge de alvorlige helseproblemene vi ser som følge av et feilaktig 
kosthold og en stillesittende livsstil er det viktig at myndighetene erkjenner at dette er et område som 
krever samarbeid både på tvers av departementale skillelinjer og på tvers av sektorer. Vi setter pris på 
at vi er invitert til å komme med innspill i denne sammenheng.   
 
Ut i fra vårt ståsted ønsker vi å fokusere på følgende tiltak: 
 
Bedre merking  
 
Det er mange grunner til at det kan være vanskelig å velge sunt. Mangelfull og dels vanskelig 
forståelig informasjon, både på produktet og ellers er medvirkende årsaker etter vårt syn. Bedre 
merking av maten er derfor ett viktig virkemiddel med tanke på å fremme et sunt kosthold.  
 
Merking av mat skal bidra til å sikre forbrukerne et reelt og opplyst.. Et opplyst valg forutsetter at 
informasjonen er relevant, nøyaktig, forståelig, leselig og entydig. Forbrukerrådet mener at dagens 
merking av næringsmidler ikke tilfredsstiller disse kravene. Forbrukerne selv etterlyser også bedre, 
mer presis og mer forståelig informasjon (Matpolitiske forbrukerpaneler rapport nr. 4, TemaNord 
2001, Beuc 2005). Ikke minst er lesbarheten et problem på mange produkter og særlig kan  
informasjon på flere språk gjøre merkingen nærmest uleselig. Da hjelper det ikke om informasjonen er 
aldri så god! Forbrukerrådet ber myndighetene se nærmere på dette problemet og ta det opp i EU og i 
andre relevante internasjonale forá.  
 
Obligatorisk næringsdeklarasjon 
I dag er det frivillig å merke næringsmidler med næringsinnhold, med mindre det fremsettes en 
ernæringsmessig påstand på produktet. Forbrukerrådet mener det bør bli obligatorisk å merke 
næringsinnholdet med den såkalte ”lange listen” hvorav blant annet sukker, mettet fett og salt må 
oppgis. Forbrukerne skal alltid få vite hvor mye sukker, mettet fett, kostfiber, salt osv det er i maten. 
Merkingen må samtidig være enhetlig slik at det er lett å sammenligne ulike produkter.  
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Vi mener også at krav om merking bør gjelde all mat- også den uemballerte. Stadig mer mat omsettes 
uemballert over disk i vanlige matvarebutikker og i ”nye” butikker som 7-eleven og Deli De Luca. 
Samtidig spises mer og mer av maten utenfor de private hjemmene, på restauranter og kafeer. Her er 
man som forbruker overlatt til å spørre betjeningen, servitørene, kokkene og lignende og svært sjelden 
(med unntak kanskje av kokken) har de kunnskap om hva maten de selger inneholder. Her mener vi 
myndighetene, sammen med bransjen, bør se nærmere på hva som kan gjøres for formidle  
informasjon om det ernæringsmessige innholdet i maten  til forbrukerne.   
 
 
Forenkelt merkeordning 
I tillegg til at det blir obligatorisk å deklarere den lange listen med næringsstoffer mener 
Forbrukerrådet at det er behov for en forenkling av næringsdeklarasjonen. Informasjonen i 
næringsdeklarasjonen kan være vanskelig å forstå for mange, samtidig som mange ikke tar seg tid til å 
lese merkingen i en presset hverdag. En undersøkelse gjennomført av BEUC i 5 europeiske land viste 
at en stor andel forbrukere opptatt av ernæring og kosthold, samtidig som de hadde lite kunnskap om 
og forståelse av merkingen (BEUC 2005). Samtidig viste undersøkelsen at helsepåstander hadde stor 
betydning for kjøpsatferd. Dette ser vi på som et stort problem ettersom helsepåstander ikke 
nødvendigvis forteller hele sannheten om et produkt. Det er derfor behov for et forenklet, nøytralt og 
troverdig merkesystem.  
 
Et forenklet merkesystem i form av symbolmerking er innført som frivillige ordninger i flere land, der 
i blant i Sverige og Australia. Hensikten er at symbolmerket skal være en grafisk gjengivelse av den 
viktigste informasjonen om produktets næringsinnhold. Symbolet skal plasseres strategisk og godt 
synlig – gjerne på produktets front. Symbolmerking er også ment å fungere som en nøytral, troverdig 
motvekt til ulike former for markedsføring og helsepåstander.  
 
Ulike grafiske merker har vært prøvet ut i andre land for å finne ut hvilke symbol forbrukerne 
foretrekker. Man har ikke kommet frem til en entydig konklusjon, men forbrukerne har gitt klart 
uttrykk for at de ønsker en enkel, lesbar og presis merking av produktene slik at de kan gjøre raske og 
sunne valg i en hektisk hverdag. På bakgrunn av dette vil det bli enklere å skille sunne fra mindre 
sunne produkter fra hverandre. Vi mener også slik merking kan føre med seg en økt bevissthet rundt 
kosthold generelt og kanskje også føre til at flere setter seg inn i den mer omfattende 
næringsdeklarasjonen. Ut i fra målet om å redusere ulikhet i helse tror vi en slik forenklet 
merkeordning kan bidra til en utvikling i en positiv og utjevnende retning. En forenkling av 
merkeinformasjonen vil generelt, tror vi, gjøre det lettere å gjøre sunne valg for de som trenger det 
mest; personer fra lavere sosiale lag, travle småbarnsforeldre, personer med mangelfulle 
norskkunnskaper. Grafisk informasjon kan leses og forstås av alle. Erfaringer fra Sverige og Australia 
viser også at slik merking er drivende for innovasjon og produktutvikling i en ernæringsmessig sett 
gunstigere retning. Dette er viktig, slik at forbrukerne har en reell mulighet til å velge sunne produkter. 
Her er det imidlertid viktig å være på vakt med tanke på at sukker erstattes med noe annet som kan 
være helseskadelig og som man ikke kjenner konsekvensene av.Her må det streng lovgivning til -   og 
ikke minst forskning på hvilke konsekvenser alt det kunstige søtningsstoffet får i kroppen vår. Hva er 
egentlig verst av sukker og sakkarin?  
 
Forbrukerrådets krav til et forenklet merkesystem 
Det er fordeler og ulemper med flere av de forenklede merkesystemene som finnes i dag. Verken 
Forbrukerrådet eller BEUC har tatt stilling til hvilket symbol eller merke som er det optimale for 
forbrukerne – her mener vi det trengs mer viten og at dette må undersøkes nærmere gjennom 
vitenskaplige undersøkelser.  BEUC vil nedsatte en arbeidsgruppe bestående av ulike aktører 
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(matvareindustri, handel etc) som skal forsøke å komme fram til enighet om en modell for slik 
forenklet merking. Resultatet fra arbeidsgruppens arbeid vil foreligge innen 6 mnd etter oppstart. 
Forbrukerrådet mener så langt at følgende generelle kriterier/krav til et merke bør legges til grunn:  
 

• Merket må ta utgangspunkt i behovet for enkel og effektiv kommunikasjon 
• Merket må være basert på vitenskapelige kriterier 
• Merket skal ha en fremtredende plass på pakken 
• Merket skal være et tillegg til obligatorisk næringsdeklarasjon 
• Merket bør være en grafisk beskrivelse av næringsdeklarasjonen 
• Merket bør brukes konsistent/gjennomgående for å unngå forvirring og bør ideelt sett være 

obligatorisk og internasjonalt 
• Merket bør ta utgangspunkt i de produkter som er de helsemessig viktigste og skal gjøre det 

mulig å sammenligne innad og mellom produktkategorier 
• Merket bør indikere om produktet er høyt, medium, lavt på de helsemessig viktigste 

næringsstoffene som sukker, salt, mettet fett og fiber 
• Merket bør støttes av myndighetenes råd og informasjon på hva som er et sunt kosthold og 

hvordan merket er å forstå.  
• Frivillige merker skal kontrolleres av en uhildet instans  
 

 
Det er vesentlig at innføring av et slikt merke må følges av god og målrettet informasjon fra norske 
myndigheter, slik at forbrukerne ikke er i tvil om hvordan merket skal forstås og hva det innebærer. 
Merket må markedsføres massivt for at flest mulig i befolkningen skal få det med seg. Her hjelper det 
ikke med to minutter på Puls! Uten slik informasjon vil trolig merket få begrenset verdi. For at et slikt 
merke skal fungere etter hensikten er det viktig merket er velkjent, at forbrukerne stoler på merket og 
de kriteriene som ligger bak. Vi vet at forbrukerne stoler mer på offentlige myndigheter enn private 
aktører(jf ulike studier fra for eksempel SIFO). Derfor må, mener vi, et slikt merke administreres og 
kontrolleres av en uhildet instans, jf. for eksempel Debio.  
 
Vi mener videre at et utall frivillige merker ikke er i forbrukernes interesse. Jo færre merker jo bedre ut 
i fra et forbrukerståsted. Det er enklere for forbrukerne å orientere seg hvis det er få merker som 
brukes på mange produkter, enn om det er mange merker som brukes på hvert sitt lille utvalg. I en tid 
hvor handelen over landegrensene øker og forbrukerne møter et internasjonalt matvareutvalg i 
butikkene, ser vi liten betydning i et merke som gjelder kun i Norge. Forbrukerrådet mener derfor at et 
felles og obligatorisk merke som gjelder for hele Europa er det optimale for forbrukerne – alternativt et 
felles nordisk merke. Vi mener det er viktig at man kommer fram til enighet om ernæringsprofiler på 
europeisk plan som både kan benyttes ved lovgivning omkring merking, samt påstander om helse, 
markedsføring og næringsdeklarasjoner.  
 
Forbrukerundersvisning i skolen 
 
For at forbrukerne skal kunne foreta bevisste og kvalifiserte valg må de ha informasjon og kunnskap. 
De må dyktiggjøres!  I tillegg til en bedre og lettfattelig merking av dagligvarer mener vi det er viktig 
at det i enda større grad fokuseres på undervisning og opplæring, særlig i skolen. Vi vet at matvaner 
etableres tidlig og at mange tar med seg videre i livet den kunnskap de ervervet i skolen og i hjemmet. 
Kunnskap om mat og måltider fremmer gode matvaner og kan også bidra til å redusere helseforskjeller 
i befolkningen; mellom ulike sosiale lag, i ulike innvandrergrupper samt mellom menn og kvinner.  
 
Det er myndighetenes ansvar å sørge for at barn og unge får nødvendig opplæring i skolen, både når 
det gjelder sammensetning av et helsemessig gunstig kosthold og sammenhengen mellom kosthold og 
helse. Barn og unge må utvikle ferdigheter og ikke minst motivasjon for å velge en helsefremmende 
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livsstil. Det er også viktig at barn og unge læres opp til kritisk vurdering av reklame og annen 
markedsføring for usunne matvarer.   
 
Det nye faget ”Mat og helse” ser på mange måter ut til å bli et bra fag. Målet med faget er blant annet 
at barn og unge skal lære å sette sammen og lage sunne måltider i tråd med offisielle 
kostholdsanbefalinger. For å nå målet er det avgjørende at det settes av nok ressurser til å drive en 
fullverdig undervisning i praksis. Det er derfor viktig at faget prioriteres høyt og ikke blir en 
økonomisk ”salderingspost” slik det er mange eksempler på i dag. Ikke minst må lærerne som skal 
undervise i faget ha den nødvendige fagkunnskapen. Ifølge Landsforeningen for kosthold og helse er 
det kun 3 av 10 lærere i heimkunnskap som har mer enn 5 vekttall i faget Hvis lærerne ikke har 
kunnskap om hva som er et sunt kosthold og hvorfor det er viktig med sunn mat, har de dårlige 
forutsetninger for å vektlegge og tilpasse undervisningen på en god måte. Det er derfor viktig å sette 
krav til formell kompetanse for lærere som skal undervise i faget og at man ikke minst styrker 
fagkompetansen med etterutdanning.  
 
Informasjon om kosthold og helse generelt  
 
Forbrukerne i de matpolitiske forbrukerpanelene var i rapporten ”Mat og helse” (rapport nr. 4) opptatt 
av at  myndighetene informerer bedre generelt både om hva som er sunn mat og  sammenhengen 
mellom kosthold og helseproblemer som overvekt og fedme, diabetes 2, kreft, hjerte-karsykdommer 
etc. Blant paneldeltagerne, inkludert de yngste deltagerne var konklusjonen den at de i grove trekk 
visste hva som var sunt.  Mye frukt og grønt (5 om dagen) fisk, grovt brød og mager mat var godt 
innarbeidede kostholdsråd blant de fleste. Mange var også godt kjent med viktigheten av å begrense 
sukker, fett og salt. Det var imidlertid langt større usikkerhet omkring hva som anses som sunne og 
usunne fettyper og i hvilken grad det er forskjell på ulike typer sukker sunnhetsmessig sett. 
Usikkerheten dreide seg også om hva som er anbefalt mengde av for eksempel sukker og salt i løpet av 
en dag. Som en av deltagerne uttrykte det; ”spiser man salami på brødskiva, så skal det kanskje ikke 
være salt på poteten til middag?”’ 
 
Det er også viktig å formidle at  det å leve sunt er en  funksjon av all mulig næring du tar til deg 
gjennom lang tid sett opp mot hvor fysisk aktiv du er og hva slags kropp og helse du har i 
utgangspunktet. Det er også viktig å formidle at en sunn livsstil ikke bare handler om å minimalisere 
inntaket av sukker og fett. Det handler også om at man trives med seg selv og omgivelsene og man 
nyter den maten man spiser. Myndighetene har derfor en viktig oppgave i å formidle betydningen av å 
ha et positivt forhold til mat og helse. Som en av deltagerne i panelene sa det; ”sunnhet kan ikke måles 
etter om du har vaskebrett eller tre bilringer – psykisk helse er også viktig”.  
  
Vi tror det er viktig å tilpasse informasjon bedre til ulike målgrupper. Ulike grupper trenger ulik type 
informasjon kommunisert på ulik måte. Menn trenger kanskje kostholdsråd på en annen måte enn 
kvinner, ungdom på annen måte enn eldre, ulike innvandrergrupper på hver sin måte og kanskje 
forskjellig enn etniske nordmenn osv. Vi mener myndighetene må ”møte” ulike grupper i befolkningen 
med informasjon tilpasset de spesielle utfordringene de står overfor med hensyn til helseproblemer, 
livsstil, kultur, språkforståelse osv. Samtidig må de tenke kreativt for å formidle kostholdsråd på 
arenaer og gjennom kanaler der ulike grupper ferdes og oppholder seg.   
 
I Tidsskrift for Norske Lægeforening (2003; 123: 500) pekes det på hvordan menn, til tross for sine 
helseproblemer vegrer seg for å ta kontakt med helsevesenet. De er lite informert om helsespørsmål 
generelt samtidig som de oftere enn kvinner utsetter seg for risikofylte situasjoner. Det pekes på at det 
er viktig å sette menns helse på dagsordenen, endre menns underforbruk av helsetjenester og nå bedre 
frem til menn med helseopplysning. Flere mente at informasjon om helse må tilpasses menn som 
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målgruppe i større grad. Det ble foreslått at helseråd for eksempel kan gis på kredittkort, små 
helseplakater på toalettveggen, trykkes i brosjyrer og gjennom å gjøre nett-doktorer lett tilgjengelige.  
 
Ungdom trenger også råd tilpasset sin situasjon. Ungdommene i de matpolitiske forbrukerpanelene 
mente myndighetene i større grad burde satse på kampanjer rettet spesielt mot ungdom. Noen mente 
skremselpropaganda på linje med kampanjer mot røyk ville kunne ha god effekt, mens andre hadde 
mer tro på bruk av humor, ironi eller på andre måter fokusere positivt på at sunn mat er bra og 
avgjørende for helse og velvære. Kampanjer for kosthold kan for eksempel ta utgangspunkt i positive 
forbilder for ungdom, så som kjendiser (kule som Kristoffer Schou) eller idrettsstjerner mente de.  
Forslag fra ungdommene til kanaler og arenaer for kampanjer/informasjon var blant annet:  
 

• Spill/Dataspill med fokus på mat og sunt kosthold 
• Film (f.eks av typen ”Jakten på Nyresteinen”) 
• TV-programmer som for eksempel Tjukkholmen, Barne-TV 
• Bøker og eventyr 

 
Generelt mente de matpolitiske forbrukerpanelene at myndighetene må bli langt mer synlige og 
offensive i sitt kostholds- og informasjonsarbeid. Dette vil vi gi vår støtte til. Vi mener det er viktig 
med god og synlig informasjon både til befolkningen som helhet, men også til spesielle grupper. 
Viktige arenaer for slikt informasjons- og opplæringsarbeid vil etter vårt syn være: 
 

• Helsestasjoner 
• Barnehager 
• Skoler 
• Butikker 
• Eldresentre 
• Møteplasser for innvandrere 
• Ungdomsklubber 
• Offentlige transportmidler, generelt det offentlige rom 
• TV 
• Mobil 
• Spesielle nettsider for barn og unge som for eksempel Ung.no 
• Legekontoret 

 
Flere av paneldeltagerne peker også på at mat og helse på mange måter er et individuelt prosjekt og at 
det vil være viktig i større grad å satse på individuelle kostholdsråd. Kanskje den enkeltes fastlege 
skulle hatt et større ansvar for veiledning i den sammenheng? Som en av deltagerne i matpanelene sa 
det; ”Hver og en av oss har en fastlege; still legen litt til veggs så kan han fortelle meg hvordan jeg 
skal leve”! I den sammenheng vil det være viktig å styrke ernæringskompetansen til leger og annet 
helsepersonell.  
 
Helsestasjoner og barnehager er spesielt viktige for å gi vordende og nybakte foreldre kunnskap om 
mat og betydningen av å spise sunt. Interessen for mat og helse får ofte fornyet fokus når man selv får 
barn og stifter familie (Bugge 2005). Småbarnsforeldre vil kanskje derfor være spesielt mottagelige for 
informasjon om hvordan man skal etablere sunne matvaner for seg og sin familie. Det er også viktig at 
personale i barnehagene har god kunnskap om sunne matvaner og konsekvenser av et usunt kosthold. 
Vi mener det vil være viktig at myndighetene utarbeider brosjyrer og annet informasjonsmateriell til 
bruk i barnehagene og også bidrar med forslag til hvordan barnehagene i større grad kan legge opp til 
burdsdagsfeiringer og andre feiringer uten nødvendigvis innslag av kaker, is og godterier. Flere 
barnehager har allerede fått til dette. Myndighetene bør kartlegge slike ”gode eksempler” og undersøke 
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hva som er suksessfaktorer for slike omlegginger. De gode eksemplene kan også samles på nettet slik 
at andre lett kan brukes disse som modell for egne opplegg.  
 
Markedsføring av usunn mat 
 
Ifølge ernæringsprofessor Knut-Inge Klepp viser studier i ulike land at det er en klar sammenheng 
mellom reklame og inntaket av usunne matvarer. I Norge er det restriksjoner for barnereklame på TV.  
TV-forbudet omgås imidlertid av et økende antall tilgjengelige kabelkanaler som ikke kringkastes fra 
Norge, som for eksempel TV3. Selv om programmene og reklamene er norskspråklige, rammes de 
ikke av norsk lov. Internett omfattes heller ikke av lovverket. Forbrukerombudet foretok nylig en 
undersøkelse av reklame for sukker-, salt- og fettholdige matvarer i tilknytning til  TV-program som 
ses av mange barn så som Idol, Dansefeber, Big Brother og Hotell Cæsar. Kartleggingen avdekket at 
det totalt ble vist til sammen 111 reklameinnslag for sukker-, salt- og fettholdige produkter som pizza, 
pølser, brus, sjokolade, godteri etc. Det er også omfattende reklame for usunne produkter som brus, 
godteri etc. på kinoforestillinger, i blader, aviser, i det offentlige rom osv.  
 
Undersøkelser gjennomført av blant andre den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC viser at slik 
markedsføring utøver et stort kjøpepress på småbarnsforeldre (www.beuc.org). En annen undersøkelse 
gjennomført av BEUC (www.beuc.org.) viser at forbrukerne har høy tillit til helsepåstander på 
matvarer og at slike påstander har stor betydning for forbrukernes matvalg i butikken. Det er derfor 
viktig med streng regulering av helsepåstander og markedsføring av mat – kombinert med mer presis, 
nøytral, helhetlig og forståelig ernæringsinformasjon gjennom merking. Helsepåstander på matvarer 
som inneholder enten mye sukker, salt eller fett bør ikke tillates etter vårt syn. En påstand må fortelle 
hele sannheten om et produkt for å unngå villedning av forbrukerne.   
 
Forbrukerrådet har sammen med den europeiske forbrukerbevegelsen (BEUC) gitt uttrykk for at det 
bør innføres restriksjoner på reklame som retter seg mot barn. Dette er også en oppfatning som deles 
av Forbrukerombudet og Barneombudet. Forbrukerrådet har på bakgrunn av dette tatt initiativet til et 
standardiseringsprosjekt sammen med matvarebransjen for utarbeidelse av frivillige restriksjoner på 
markedsføring av søte, salte og fete produkter rettet mot barn. Arbeidet skal gjennomføres som en 
workshop hvor deltagerne forhåpentligvis kommer fram til enighet om et frivillig regelverk (en 
bransjecodex) som skal regulere markedsføringen.  Første møte i workshopen avholdes 5 april. Et slikt 
regelverk løser på langt nær alle problemer, men vi ser på prosjektet som en god begynnelse og et 
skritt på veien i riktig retning når det gjelder å ta barn og unges helse på alvor. Utfordringene er 
imidlertid store, særlig knyttet til tiltagende globalisering av matvaremarkedet og nye grenseløse 
markedsføringskanaler som internett.    
 
Forbrukerrådet støtter for øvrig Forbrukerombudets initiativ ”Allianse mot reklame i skolen” som i 
fellesskap har laget et utkast til et generelt lovforbud mot reklame i skolen. Alliansens lovutkast ble 
oversendt 21. juni 2005 til daværende statsråd Kristin Clemet 

Sunne valg fordrer bedre tilgjengelighet og god kvalitet 

For å kunne velge sunne produkter og et sunt kosthold er det helt vesentlig at den sunne maten er 
tilgjengelig. De matpolitiske forbrukerpaneler mener dårlig tilgjengelighet og manglende mangfold 
sammen med pris er blant de største barrierene for å velge sunt. Det gjelder både i dagligvarebutikker, 
på bensinstasjoner, en del serveringssteder, idrettsarenaer, restauranter og i skolen. Barn og unge 
tilbringer store deler av dagen på skolen.  Forbrukerrådet mener derfor det er spesielt viktig at skolen i 
større grad tilbyr elevene sunn mat i skoletiden, særlig når vi vet at matpakke som skolemat er 
varierende praksis, med størst utbredelse blant de yngste barna. Dette er viktig, ikke bare i et 
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helseperspektiv, men også med tanke på læring og sosialt fellesskap. Ungdommene i panelrapporten 
(Matpolitiske forbrukerpaneler, rapport nr. 4) peker nesten uten unntak på at det er vanskelig å få tak i 
sunn mat på skolen. På 3 videregående skoler i Osloområdet pekes det på at tilbudet til elevene i stor 
grad består av boller, muffins, pølser, pizza, brus og annen usunn mat. Dersom dette er typisk for 
norske skoler i alminnelighet er det grunn til bekymring. Her mener vi myndighetene bør se nøye på 
hvordan de på ulike måter kan stimulere til en endring i retning av et sunnere mattilbud i skolen. 
Forbrukerrådet har ikke tatt stilling til spørsmål om offentlig finansiert skolemat, men synes det er 
positivt at det utredes. Vi mener uansett at det bør det gjøres en grundig kartlegging av eksisterende 
mattilbud i norske skoler, samtidig som det undersøkes nærmere hva som skal til for å lykkes med å 
etablere et sunt mattilbud i skolen.  

Når det gjelder bedre utvalg og tilgjengelighet av sunne produkter mener vi også at matvarebransjen 
har et stort ansvar. Mange forbrukere er opptatt av et sunt kosthold og ønsker bedre utvalg av sunne 
produkter av god kvalitet. Her har matvarebransjen en stor utfordring og et stort potensial i å utvikle 
mattilbudet i en sunnere retning. Vi ser allerede merkbare endringer både i dagligvarebutikkene, på 
bensinstasjoner og på ulike serveringssteder. Produktutvikling og innovasjon av sunne produkter er 
vesentlig for folkehelsen. Vi mener derfor myndighetene har et ansvar også her og at de bør bidra 
aktivt i å få frem et sunt og variert matvaretilbud i norske dagligvarebutikker.  

Flere, blant andre Nasjonalt folkehelseinstitutt peker på at det generelt er viktig å se på strukturelle 
virkemidler som tilgjengelighet og pris for å dreie befolkningens kosthold i en sunnere retning. Særlig 
har dette betydning for å utjevne sosiale forskjeller i helse. Vi mener det er positivt at myndighetene nå 
ønsker å se nærmere på bruk av denne type virkemidler.  

Matvaretrygghet og kvalitet 
 
Sist, men ikke minst vil vi understreke at matvaretrygghet og kvalitet er en forutsetning for at 
forbrukerne skal velge sunne produkter. Dersom myndighetene vil at forbrukerne skal spise mer fisk, 
må de også sørge for at den er trygg. Det er også vesentlig for forbruket av fisk at den fisken som 
selges som fersk i butikkene – faktisk er fersk og har en god kvalitet. Den siste tiden har vi sett 
eksempler på svikt hva angår både matvaretrygghet og kvalitet. Laks tilført det ulovlige stoffet nitritt 
er tilbudt forbrukerne, det samme er fisk av tvilsom og i noen tilfeller råtten karakter. Kvaliteten på 
fisken er først og fremst dagligvarehandelens og produsentenes ansvar. Men norske myndigheter har 
også et ansvar for å sikre at den fisken som selges i norske butikker faktisk er spiselig for at kontrollen 
med dette er tilfredsstillende og at regelverksbrudd sanksjoneres effektivt. Forbrukerrådet forventer at 
Mattilsynet fremover sørger for en bedre kontroll av så vel matvaretrygghet som av kvaliteten på 
ferskvarer som kjøtt, fisk, frukt og grønt.  
 
 
 
 

Med hilsen 
 

for Forbrukerrådet 
 

 
Ellen Bjørkum 

 
Gro-Ellen Linnås 
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