
 

 

SVAR PÅ HØRING TIL UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM 

FRIVILLIG MERKING AV NÆRINGSMIDLER MED NØKKELHULLET 

Vi takker for anledningen til å komme med innspill til utkast til endring i forskrift om frivillig merking 

av næringsmidler med Nøkkelhullet. Utkastet åpner for at det skal bli enklere å frivillig merke 

næringsmidler med nøkkelhullet, som vi mener er bra.   

 

Som produsent av ferdigretter er det kriteriene for ferdigretter vi vil fokusere på i vårt 

høringsinnspill. Ferdigretter er en voksende kategori i dagligvaremarkedet. Med økende mengde 

ferdigretter og aktører på markedet, er det positivt at man med dette endringsforslaget gjør det 

enklere å merke ferdigretter med nøkkelhullet, og enklere for forbruker å velge de bedre 

alternativene innenfor kategorien.  

 

Positivt med færre og enklere kriterier 

Fjordland støtter at det generelt er foreslått færre kriterier, samt at de foreslåtte kriteriene er 

enklere for både produsenter og forbrukere å forholde seg til. Blant annet er «kcal per porsjon» 

fjernet som et krav. Dette er positivt i lys av at spisemønsteret til den norske forbrukeren er i 

endring. Selv om middagsmåltidet fremdeles står sterkt, spiser flere forbrukere oftere og mindre 

porsjoner i løpet av dagen, i tillegg til at flere måltider spises «på farten». Dette bidrar til et økende 

marked for ferdigretter med ulike porsjonsstørrelser, og denne endringen åpner derfor for at flere 

produkter kan få nøkkelhullet. Vi støtter også at man i det nye forslaget går bort fra «saltinnhold 

totalt per porsjon». Salt deklareres som g/100 g og det er derfor hensiktsmessig at det er gjeldende 

kriterium. Erfaringsmessig kan det være utfordrende å oppfylle de gamle kriteriene for totalt 

saltinnhold, selv om retten er under kriteriet på g/100 g.  

 

I lys av at markedet også utvikler seg med ferdigretter i ulike porsjonsstørrelser, er det positivt at 

porsjonsstørrelse ikke må være førende for om retten kan få nøkkelhullet. Det foreslåtte kriteriet for 

mettede fettsyrer er også positivt, ved at det har gått fra E % til g/100 g. Ettersom mettede fettsyrer 

også oppgis i g/100 g i næringsdeklarasjonen er dette et mer hensiktsmessig kriterium. 
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Ønsker en tydeligere definisjon av gruppe 27 

Ny foreslått gruppe 27 fremkommer noe uklar for oss. Vi ønsker en tydeligere forklaring av hvilke 

type ferdigretter man mener kan inngå i denne gruppen, og hvilke retter som ikke inngår i denne 

gruppen. Vi har noen ytterligere innspill i avsnittet under, som vi også håper kan bidra til en bedre 

spesifisering av gruppe 27.  

 

Gruppe 26 og 27 dekker ikke en voksende kategori, «komponenter», på en god nok måte 

Gruppe 26 og 27 omfatter henholdsvis «ferdigretter med grønnsaker, en proteindel og en 

karbohydratdel» og «ferdigretter med grønnsaker og eventuelt en proteindel eller en 

karbohydratdel». En sterkt voksende kategori i ferdigmathylla er produkter som gjerne omtales 

som «komponenter», og kategori 26 og 27 dekker ikke «komponenter» på en god nok måte. 

Komponenter er ferdigretter som er ment å utgjøre en del av et måltid, for eksempel kjøttkaker i 

saus. Dette er produkter som ikke er ment å være et «komplett» måltid i seg selv, men hvor 

forbruker selv kan sette sammen et måltid ved å sette sammen flere komponenter. Enkelte 

«komponenter» vil kunne plasseres i gruppe 27, men det gjelder ikke alle. Eksempler på dette er 

komponenter som typisk består av en grønnsakssaus og proteindel, som for eksempel 

karbonadedeig i bolognesesaus. Slik gruppe 27 står beskrevet i høringsutkastet, vil noen 

komponenter kunne plasseres her, mens andre komponenter ikke vil kunne plasseres i en kategori 

for nøkkelhullet.  

 

Grønnsaksinnhold står sterkt i nøkkelhullforskriften, og «komponenter» uten naturlig 

grønnsaksinnhold (typisk kjøtt og saus) er dermed en gruppe det kan være utfordrende å sette 

nøkkelhullkriterier for. Vi mener imidlertid at dette bør tilstrebes, da det er en sterkt voksende 

kategori i markedet, og forbruker er tjent med å kunne velge det bedre alternativet også innenfor 

denne kategorien. Her er det aktuelt med kriterier for blant annet innhold av salt og mettet fett. For 

eksempel kan et kriterium også være at man på pakning må oppfordre til å tilsette grønnsaker til 

måltidet.  

 

Spesifisering av desimaler på kriteriet for salt 

EU-veilederen for tolerabelt avvik ved deklarasjon av næringsinnhold viser til hvordan 

næringsinnhold bør deklareres. Mattilsynet spesifiserer at det er føringene i denne veilederen de 

forholder seg til ved eventuelle tilsyn. I veilederen står det at saltinnhold < 1 g/100 g skal 

deklareres med to desimaler. Vi stiller derfor spørsmålstegn til hvorfor saltkriteriene i 

nøkkelhullforskriften ikke er oppgitt med to desimaler. Vil man med et saltinnhold på 0,84 g/100 g 

være innenfor kravet til nøkkelhullet for ferdigretter? Vi mener at forskriften bør være i tråd med 

annet gjeldende regelverk, og dermed spesifisere to desimaler på saltkriterier < 1 g/100 g. 

 

 



 

 

Spesifisering av begrepet «tilsatte sukkerarter» 

Vi mener at det kan være hensiktsmessig å spesifisere definisjonen av «tilsatte sukkerarter», da 

det er rom for å tolke begrepet på ulik måte. «Tilsatte sukkerarter» kan tolkes utelukkende som 

mono- eller disakkarider som tilsettes retten for å gi søtsmak, slik som sukker, honning, juice, sirup 

etc. Begrepet kan også tolkes som det totale innholdet av sukkerarter per 100. Ettersom det i 

næringsdeklarasjonen heter «hvorav sukkerarter», gir begrepet «tilsatte sukkerarter» rom for ulik 

tolkning.  

 

Fullkornspasta og lignende alternativer 

Fullkorn er et viktig fokus i Nøkkelhullforskriften, noe vi mener er bra. Det har imidlertid de senere 

årene kommet flere typer alternativer på markedet, spesielt innenfor kategorien pasta. Her har man 

blant annet «fiberpasta» og «grønnsakspasta», som kan ansees som sunnere alternativer innenfor 

pastakategorien. Dette er også pastavarianter som kan inngå i ulike ferdigretter. Vi mener derfor at 

det kan være hensiktsmessig å se på muligheten for om flere typer pastavarianter kan inngå som 

del av ferdigretter med nøkkelhullet. Dette vil i så fall omfatte alle gruppene der fullkornspasta kan 

inngå.  

 

Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom det er uklarheter i høringsinnspillet eller dere ønsker 

ytterligere sparring. 

Med vennlig hilsen 

FJORDLAND AS 

v/ernæringsrådgiver, Elisabeth Hurum 

 


