
 
 
 

 

Høring – Endring av forskrift om frivillig merking av næringsmidler med nøkkelhullet 

Det vises til høring med forslag til endring av forskrift om frivillig merking av næringsmidler med 

nøkkelhullet med referanse 2020/36754 og frist 13. april 2020. 

Overordnet er NHO Mat og Drikke positive til forslagene om endringer for gruppene for ferdigretter og 

vegetabilske produkter slik at flere produkter kan merkes med Nøkkelhullet, samt at kravene til 

Nøkkelhullet blir forenklet for noen av gruppene. Endringene vil legge til rette for at flere produkter kan 

merkes med Nøkkelhullet og dermed bidra til å gjøre det enklere for forbrukerne å ta sunnere valg i tråd 

med kostrådene. Fokus på produkter med høyt innhold av grønnsaker og grove kornvarer, sammen med 

produkter for økt inntak av fisk og sjømat, er også viktige bidrag for å nå målene i innsatsområde 4, 

#MerAv, i Intensjonsavtalen for et sunnere kosthold.1 

Under kommenteres enkelte av de foreslåtte endringene ytterligere. 

 

§ 3 Nøkkelhullets utforming 

Det gis ikke i høringsbrevet noen nærmere begrunnelse for hvorfor Livsmedelsverket ønsker at tegnet for 

registrert varemerke, ®, etter nøkkelhullsymbolet skal fjernes. En slik endring av Nøkkelhullsymbolets 

utforming utløser behov for endringer i design på emballasje for samtlige produkter merket med 

Nøkkelhullet, og en merkostnad og et merarbeid som ikke er ønskelig. En frist for overgangstid må tidligst 

settes til 1. juli 2024 slik at endringen kan planlegges samtidig med andre eventuelle endringer. 

Vedlegg 2 

 

Gruppe 22: Produkter fremstilt av minst 50 % foredlede fiskerivarer, pkt. 3 

Det vises til høringsinnspill fra Findus som peker på behov for ny underkategori i denne gruppen for 

produkter og retter med et samlet innhold av fisk under 50%, men som samtidig kan bidra til økt konsum 

av fisk iht. kostråd nr. 5.2 

Gruppe 25:  Helt eller delvis vegetabilske produkter, pkt. 6-7 

NHO Mat og Drikke støtter endring av navn på gruppen fra "vegetabilske produkter" til "helt eller delvis 

vegetabilske produkter" for å synliggjøre et større mangfold av mulig sammensetning. Redusert krav til 

innhold av vegetabilske råvarer, og tydeliggjøring av kriterier for innhold av fullkorn, grønnsaker, 
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belgvekster, rotfrukter og vegetabilske proteiner, vil åpne opp for at flere produkter kan merkes med 

Nøkkelhullet og dermed bidra til økt konsum av disse råvarene iht. kostrådene. 

Gruppe 26-31:  Generelle endringer for gruppene 26-31, pkt. 12-14: 

NHO Mat og Drikke støtter at det generelt er foreslått færre kriterier for disse gruppene, samt at de 

foreslåtte kriteriene er enklere for både produsenter og forbrukere å forholde seg til og slik at flere 

produkter kan merkes med Nøkkelhullet 

Blant annet foreslås det at det porsjonsbaserte kravet, «kcal per porsjon», fjernes. Dette er positivt i lys av 

at spisemønsteret til den norske forbrukeren er i endring. Et eksempel her er middagsmåltidets betydning. 

Selv om middagen fremdeles står sterkt i Norge, 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 den foreslåtte endringen åpner derfor for at flere produkter kan få 

Nøkkelhullet. Endringen vil også gi rom for at flere produkter og retter med innhold av mager fisk kan få 

Nøkkelhull. 

Det er også positivt at man i det nye forslaget går bort fra kriteriet for «saltinnhold totalt per porsjon». Salt 

deklareres som g/100 g og det er derfor hensiktsmessig at det også henvises til denne mengdeangivelsen i 

kriteriene. Tilsvarende er det positivt at kriteriene for innhold av mettet fett foreslås endret fra E % til g/100 

g da dette også er i tråd med mengdeangivelsen i deklarasjonen. 

 

Innspill til mulige nye endringer i Nøkkelhullforskriften 

Ut over endringene som er forslått i denne høringen, tillater NHO Mat og Drikke seg å foreslå ytterligere et 

tillegg i Nøkkelhullforskriften relatert til ferdigretter, for nærmere vurdering senere. Markedet for ulike 

barer, både for tilførsel av energi og rettet mot trening og restitusjon, er i kraftig vekst i Norge. Mange, både 

voksne, barn og unge, benytter denne type barer som en mellommåltidsløsning, eller som erstatning for 

ordinære måltider. Muligheter for å merke produkter også i denne kategorien med Nøkkelhullet vil kunne 

være en hjelp for forbrukeren til å ta sunnere valg. Mat- og drikkenæringen bidrar gjerne med innspill til 

mulige kriterier for denne kategorien. 
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