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Høringsinnspill til FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM FRIVILLIG 

MERKING AV NÆRINGSMIDLER MED NØKKELHULLET 
 

§10: Overgangsordning  
Det er tillatt lang tid for overgangsbestemmelser og ikrafttredelse. Det er bra, men det vil også bety 

at det kan være en lang periode hvor de samme produktene er merket med Nøkkelhull, men basert 

på ulike krav. For eksempel vil en ferdigrett være merket basert på dagens krav til E% mettet fett, 

mens nyere produksjoner av samme produkt vil ha merket basert på g/100g mettet fett. Dette vil 

kunne utgjøre ulike mengder mettet fett i produktet, men begge har Nøkkelhullsmerket. Vil dette på 

noe vis kunne påvirke resultatene for målinger og rapporteringer i Intensjonsavtalen i 

overgangsfasen? Eller for Saltpartnerskapet, da målene for salt også er endret på tilsvarende vis for 

den nevnte produktgruppen. 

 

Gruppe 22: Produkter fremstilt av minst 50% foredlede fiskerivarer 

Endring 3 
Mange fiskekaker og andre fiskeprodukter inneholder mindre enn 50% fisk. Det er et ønske at flere i 

befolkningen skal spise fisk i tråd med kostrådene, altså øke inntaket. Å åpne for at også 

fiskeprodukter med mindre enn 50% fisk kan inneholde fullkorn, grønnsaker eller belgfrukter, slik 

som gruppe 24, og på den måten få Nøkkelhullet, kan være positivt både for fiskeinntaket og inntak 

av fullkorn, grønnsaker og belgvekster.   

 

Gruppe 25: Helt og delvis vegetabilske produkter 

Endring 6 
Hva er forskjell på «vegansk produkt» og et «helt vegetabilsk produkt»?  

- Det står ingenting om meieriprodukter og egg. Vil det kunne inngå i «delvis vegetabilske 

produkter»? 

- Vil gelatin fra storfe og svin kunne inngå i «helt vegetabilsk? 

- Hva er «delvis vegetabilsk»? 

 

Endring 7 
Her skriver dere at formålet med endringen fra 60% til 50% vegetabilske råvarer er å tydeliggjøre 

hvilke produkter som inngår i gruppe 25. Dette mener vi likevel er ikke tydelig nok beskrevet. Viser til 

spørsmålene over vedr. gruppe 25; om hva som definerer et «helt» og et «delvis vegetabilsk 

produkt»  



         

 

Gruppe 26: Ferdigretter med grønnsaker, en proteindel og en karbohydratdel 

Generell tilbakemelding:  
Det bør defineres nærmere hva som menes med «protein- og karbohydratdel». Hvis proteindelen er 

kjøtt, kan det være vanskelig å finne ut om produktet hører inn under Gruppe 24 eller Gruppe 26.  

Kravene til innhold av næringsstoffer er veldig forskjellig for disse to gruppene. Det bør jo ikke bety 

noe om de vegetabilske komponentene er blandet med kjøtt eller ligger hver for seg i en pakning.   
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