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Side 2

Introduksjon
Nøkkelhullet er et svensk, registrert

forekommer. Nøkkelhullet er et offentlig

Dette profilprogrammet viser deg riktig

varemerke som eies av Livsmedelsverket.

varemerke, som andre aktører enn Livs-

bruk av Nøkkelhullet og symbolets

I tillegg er Nøkkelhullet en EU-godkjent

medelsverket kan bruke så lenge man

visuelle profil. Dette for å sikre

ernæringspåstand.

følger reglene.

konsekvent og riktig bruk av design-

Helse- og matmyndighetene i Sverige,

Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og det

Danmark og Norge har valgt Nøkkelhullet

er leverandørenes, butikk-kjedenes og

Ingen avgifter eller gebyrer

som felles nordisk merkeordning for

markedsførernes ansvar å følge

Det er ingen avgifter eller gebyrer knyttet

sunnere matvarer. Symbolet skal gjøre det

reglene for bruk av symbolet.

til bruk av merket. Symbolet lastes ned

elementene.

enkelt for forbrukerne å velge
sunnere produkter.

gratis fra:
Regler for bruk av Nøkkelhullet
Reglene finnes i forskrift om frivillig

www.nokkelhullsmerket.no

Eieren av et registrert varemerke har

merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

www.nyckelhalet.se

enerett til merket slik at andre ikke

av
2015
139.
Det
finnes
også
av 18.
17. februar
juni 2009
nr.nr.
665.
Det
finnes
også

www.noeglehullet.dk

utnytter merkevarens verdi. Merket skal

en veiledning til forskriften. Varemerket

derfor alltid se likt ut uansett hvor det

skal alltid se likt ut, uansett hvor det brukes.

www.landlaeknir.is/skraargat/

Nøkkelhullet // Nøglehullet // Nyckelhålet // The keyhole
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Nøkkelhullets identitet og utforming
Nøkkelhullet er et registrert varemerke

Fargekoder:

som eies av Livsmedelseverket

Nøkkelhullet skal gjengis i sort eller

i Sverige. Symbolet skal alltid etterfølges av

grønn farge med hvitt nøkkelhull.

®-merket.
PMS:

356

Ettersom Nøkkelhullet er et varemerke,

Euro:

X1X0

må symbolet være 100 prosent likt

CMYK:

C:100 M:0 Y:100 K:10

uansett hvor det blir produsert og hvor det
fremkommer.

De enkelte designelementene må ikke
benyttes hver for seg eller kombineres
på annen måte enn det som er vist her.
Symbolets proporsjoner og definisjoner
skal gjengis som vist i eksempelet,
uansett størrelse.
PMS 356

HVIT

SORT

Riktig Nøkkelhull-symbol kan lastes
ned gratis fra:

www.nokkelhullsmerket.no
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Frisone rundt Nøkkelhullet
Det er definert en frisone rundt
Nøkkelhull-symbolet.
Det skal ikke plasseres annen
informasjon innenfor denne frisonen.

Bredden av frisonen er 1/4 av symbolets
diameter. (4 : 1).

Frisone = 1/4 diameter

Frisone = 1/4 diameter
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Korrekt bruk av Nøkkelhull-symbolet
Symbolet kan brukes i fire utgaver,

1.

www.nokkelhullsmerket.no

med eller uten tekst, se bildene til høyre.

2.

Nøkkelhullet er myndighetenes

Nøkkelhullet er myndighetenes
merkeordning.

merkeordning
Symbolet består av disse elementene:

3.

QR-kode

Symbol grønt,
u/hvit ring + sort ®

Symbol sort,
u/hvit ring + sort ®

- Hvitt nøkkelhull
- Grønn sirkel (PMS 356) eller sort sirkel

På Nøkkelhullets hjemmeside finnes

- Sort eller hvitt ®-merke

markedsføringsmateriale som kan lastes

www.nokkelhullsmerket.no
Nøkkelhullsmerket er myndighetenes
merkeordning.

ned gratis.
Så fremt det er mulig, skal symbolet gjengis i farget versjon (grønn sirkel). Sort bør
kun anvendes når det ikke er fargetrykk.

Dersom bakgrunnen er mørk eller har

Sort eller grønt symbol m/tynn hvit ring
pluss hvit ® brukes når bakgrunnen er grønn,
sort eller har annen mørk farge.

samme farge som symbolet, kan det
legges en hårtynn hvit kantlinje rundt den
grønne eller sorte sirkelen for å gjøre

www.nokkelhullsmerket.no

symbolet mer synlig.

Nøkkelhullsmerket kan stå alene eller
kombineres med en eller flere av følgende
muligheter; utenfor frisonen:
QR-kode
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Feil bruk av Nøkkelhull-symbolet

De som bruker Nøkkelhullet

De enkelte elementene i symbolet

Nøkkelhullet i sirkelen skal

Det skal aldri legges til en sort

Nøkkelhull-symbolet skal aldri

på sine produkter eller i

må ikke benyttes hver for seg eller

alltid være hvitt. Det kan for

linje rundt symbolet.

gjengis uten ®-merket.

markedsføring, er ansvarlig

kombineres på annen måte enn det

eksempel ikke være grått

for at merket brukes riktig.

som er bestemt for symbolets form

eller transparent slik at

og identitet.

bakgrunnsfargen synes
gjennom.

Enkelt å velge sunnere

Et godt valg!

Det er ikke tillatt å bruke budskapet

Annen informasjon, tekst eller

Sirkelen i Nøkkelhullet skal aldri

Symbolet skal aldri gjengis

«Enkelt å velge sunnere» sammen

andre symboler skal ikke

gjengis i noen annen farge enn i

negativ versjon.

med produktnavn og varemerke på

plasseres innenfor symbolets

grønnfargen, PMS 356 eller sort.

frisone.

emballasje, hyllekanter, skilt ved
varen, i salgsmaterialer, annonser m.v.
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Symbolbruk og plassering
Plassering av symbolet på

Bruk sammen med annen informasjon

emballasje

om Nøkkelhullet

Nøkkelhullet bør plasseres på forsiden av

Nøkkelhullsmerket kan kombineres med

matvarens emballasje. Forsiden er som

en eller flere av følgende muligheter så

regel den mest fremtredende siden hvor

lenge frisonen blir overholdt:

produktets navn fremkommer.
Nøkkelhullet kan gjerne plasseres flere

1.

www.nokkelhullsmerket.no

steder på pakningen.

2.

Nøkkelhullet er myndighetenes
merkeordning

Plassering av symbolet på matvarer

3.

QR-kode

uten emballasje
Matvarer som selges uten emballasje som

Bruk sammen med annen merking

fisk, frukt og grønnsaker kan ha Nøkkel-

Nøkkelhullet kan brukes sammen med

hullet på skilt inntil varen. Det må ikke

andre merkeordninger som for eksempel

være tvil om hvilke produkter som bærer

Fairtrade, økologimerker og lignende,

merket.

bare frisonen respekteres.
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Nøkkelhullsmerket og slagord
«Enkelt å velge sunnere» er budskapet de nordiske myndighetene har valgt
som slagord for symbolet. Slagordet skal

• I informasjon om Nøkkelhullet i sin
alminnelighet.
• I tilbudsaviser, annonser, brosjyrer,

forsterke varemerket Nøkkelhullets

plakater, reklame, mv, der nøkkelhulls-

budskap slik at det blir mer kjent for

merket og slagordet er relatert til flere

forbrukere, produsenter og handel.

forskjellige produkter fra forskjellige

Enkelt å velge sunnere

produsenter.

X1

X1

Slagordet kan ikke brukes sammen med
produktnavn og varemerker, på skilt,

Eksemplene til høyre viser hvordan

hylleforkanter, eller i reklame for et navn-

slagordet skal plasseres sammen med

gitt produkt eller en produsent. Dette

Nøkkelhull-symbolet. Størrelsesforholdet

fordi det vil være i strid med regelverket

mellom symbol og slagord er som vist i

for bruk av ernæringspåstander.

eksemplene.

Slagordet kan brukes i alminnelig

Symbol med slagord kan lastes ned fra:

(generisk) markedsføring. På matvare-

www.nokkelhullsmerket.no

pakningene skal symbolet alltid brukes

www.nyckelhalet.se

alene uten slagord!

www.altomkost.dk

Slagordet «Enkelt å velge sunnere» kan

Eksemplene på denne siden viser hvordan

brukes sammen med Nøkkelhullet i disse

slagordet skal plasseres sammen med

De stiplede linjene, viser forholdet mellom slagord og symbol.

sammenhengene:

Nøkkelhullsmerket. Størrelsesforholdet

Høyden på bokstavene til slagordet er lik avstanden mellom hvitt nøkkelhull og grønn sirkel

mellom merket og slagordet er som vist i

(1:4 av symbolets diameter), markert som X1. Slagordet er plassert i ytterkant av symbolets

eksemplene.

frisone (1:4)

X1
X1

Enkelt å velge sunnere
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Typografi
Skrifttypen Sansa Normal er brukt i

Slagord

slagordet. Dersom denne ikke er

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789!”#$%&/()=?

tilgjengelig, kan Verdana brukes.

Skrifttypene Sansa Normal og Verdana
er valgt ut i fra sin gode lesbarhet både
elektronisk og på papir.

Sansa Normal

Annen kommunikasjon

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
0123456789!”#$%&/()=?
Verdana
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