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Aktuelt regelverk
• Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)
• Forskrift 22. desember 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket
(matlovforskriften)
• Forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler (påstandsforskriften)
jf. forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler
(påstandsforordningen)
Øvrig tilgrensende regelverk. Se kapittel 10 i Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.

Forutsetninger og forbehold for bruk av dette dokumentet:
Dette er en kortversjon av veilederen Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander
(publisert på Mattilsynet.no i mai 2018). Dette dokumentet dekker ikke alle krav og forhold som må
være oppfylte før dere kan bruke en ernæringspåstand eller en helsepåstand.
Veiledningen som gis i dette dokumentet er ikke rettslig bindende, men skal fungere som et en kort
introduksjon til tolkning av ulike bestemmelser i regelverket om bruk av ernærings- og helsepåstander.
Dere må derfor lese dette dokumentet sammen med de relevante bestemmelsene i regelverket og
dokumentet Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.
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Forord
Påstandsforordningen harmoniserer reglene for bruk av ernærings- og helsepåstander om
næringsmidler i EØS-området. Påstandsforskriften gjør forordningens bestemmelser gjeldende også i
Norge.
Dette dokumentet er ment som en kort innføring i dette regelverket, og er ikke rettslig bindende.
Den norske forskriften er en henvisningsforskrift. Dette betyr at teksten i påstandsforordningen er
tatt inn i forskriften i sin helhet. Påstandsforordningen gir de spesifikke bestemmelsene. Den fulle
henvisningen til regelverket er: Forskrift 17.februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander
om næringsmidler § 1, gjennomføring av Forordning (EF) nr. 1924/2006 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler.
For å gjøre teksten mer lesbar, henviser vi i dette dokumentet direkte til påstandsforordningen med
tilhørende artikkelnummer.
Før dere velger å bruke ernærings- eller helsepåstander i merkingen og markedsføringen av
næringsmidler, må dere også sette dere grundig inn i selve regelverket, Mattilsynets «hovedveileder
til påstandsforordningen», og de ulike andre veilederne fra EU-Kommisjonen eller andre. Alt dette
finner dere lenket fra mattilsynet.no/ernærings- og helsepåstander.
For enkelhets skyld vil vi, her og på mattilsynet.no, ofte omtale dette dokumentet som
«kortversjonen» og veilederen Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander som
«hovedveilederen».
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1 Regelverket gjelder frivillig bruk av ernærings- og
helsepåstander
Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som dere kan bruke i markedsføringen av
næringsmidler.
Også logoer, bilder, symboler og varemerker på emballasje eller i reklame som på en eller annen
måte antyder en ernæringsmessig eller en helsemessig egenskap ved produktet, regnes som
påstander.
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Regelverket gir mange krav og føringer til når, hvor og hvordan dere kan bruke ernærings- og
helsepåstander.
I dette dokumentet gir vi en kort oversikt over de viktigste bestemmelsene i påstandsregelverket.
Dersom dere skal bruke en ernæringspåstand eller en helsepåstand må dere også
sette dere grundig inn i selve regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander,
• lese Mattilsynets hovedveileder til påstandsforordningen: Veiledning om bruk av
ernæringspåstander og helsepåstander,
• og annet veiledningsmateriell på nettsidene våre.
•

Les mer om regelverket og hvem og hva det gjelder for i kapittel 6 i dette dokumentet og i kapittel 8 i
Mattilsynets hovedveileder til påstandsforordningen Veiledning om bruk av ernæringspåstander og
helsepåstander.

1.1 Hva er en ernæringspåstand?
En ernæringspåstand gir informasjon om et næringsmiddels innhold av ernæringsmessig gunstige
stoffer.
En ernæringspåstand er enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at et næringsmiddel
har særlige gunstige ernæringsmessige egenskaper. Grunnen til de gunstige egenskapene er den
energien (kaloriinnholdet), de næringsstoffene eller andre stoffene som næringsmiddelet
a) inneholder,
b) inneholder i økt eller redusert mengde eller
c) ikke inneholder
Selve definisjonen gis i artikkel 2(2)(4) i påstandsforordningen.
Eksempler på tillatte ernæringspåstander:
- Sukkerfri
- Fiberrik
- Høyt innhold av flerumettet fett
Dere har bare lov å bruke de ernæringspåstandene som er oppført i påstandsforordningens vedlegg:
Tillatte ernæringspåstander listet i vedlegg til påstandsforordningen
Les mer om ernæringspåstander i kapittel 4 i hovedveilederen.

1.2 Hva er en helsepåstand?
En helsepåstand gir informasjon om en sammenheng mellom det næringsmiddelet det påstås noe
om og helse.
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En helsepåstand er enhver påstand som angir, antyder eller gir inntrykk av at det er en sammenheng
mellom helse og en næringsmiddelgruppe, et næringsmiddel eller en at dets bestanddeler.
Selve definisjonen gis i artikkel 2(2)(5) i påstandsforordningen.

Eksempler på godkjente helsepåstander:
- Vitamin D bidrar til normalt kalsiumopptak i tarmen
- Plantesteroler har vist seg å senke kolesterolinnholdet i blodet. Høyt kolesterol er en
risikofaktor for utvikling av koronar hjertesykdom
Dere kan bare bruke helsepåstander som er godkjent av EU-kommisjonen. Bare påstander som er
tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert, vil bli godkjent.
Oversikt over godkjente helsepåstander og avslåtte helsepåstander finner dere her: EUkommisjonens fellesskapsregister for godkjente og avslåtte helsepåstander.
Listen med norske oversettelser finner dere i artikkelen Oversikt over de tillatte
ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene på Mattilsynet.no.

1.2.1 Det finnes flere ulike typer helsepåstander.
Helsepåstandene deles i ulike kategorier, ofte navngitt ut fra den artikkelen i påstandsforordningen
de introduseres:
•

Artikkel 13-påstander er påstander som sier noe om
-

et næringsstoff eller et annet stoffs betydning for vekst, utvikling og kroppens funksjoner

-

psykologiske eller atferdsmessige funksjoner, eller

-

en slankende effekt, vektkontroll, redusert sultfølelse, økt metthetsfølelse eller reduksjon av
kostens energiinnhold.
Eksempel – funksjonspåstand
Vitamin D bidrar til normalt kalsiumopptak i tarmen.

•

Artikkel 14(1)a)-påstander er toleddede påstander som sier noe om et næringsstoff eller et
annet stoffs betydning for reduksjon i en risikofaktor for sykdom
Eksempel – påstand om reduksjon i risikofaktor for sykdom
Plantesteroler har vist seg å senke kolesterolinnholdet i blodet. Høyt kolesterol er en
risikofaktor for utviklingen av koronar hjertesykdom.

•

Artikkel 14(1)b)-påstander er påstander som viser til barns utvikling og helse
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Eksempel – påstand om barns utvikling og helse
Inntak av dokosaheksaensyre (DHA) bidrar til normal synsutvikling hos spedbarn som er inntil
12 måneder gamle.

•

Artikkel 10(3) gir regler for en gruppe utsagn som ofte kalles «uspesifikke helsepåstander». Disse
skal ikke godkjennes, men dere kan bare bruke dem dersom dere plasserer dem rett ved siden av
en godkjent artikkel 13- eller 14-påstand, enten dere bruker påstandene rett på produktet eller i
markedsføringen av produktet andre steder.

Det må være en sammenheng mellom det uspesifikke utsagnet og den godkjente påstanden.
Hensikten med å tillate slike påstander er at virksomheten skal ha en mulighet til å gjøre de
godkjente helsepåstandene lettere forståelige for forbrukeren.
Eksempel – uspesifikt utsagn
Utsagnet «godt for fordøyelsen» kan stå ved siden av den godkjente påstanden «kalsium
bidrar til at fordøyelsesenzymer fungerer normalt»
Vær oppmerksom på at et næringsmiddel ikke kan merkes med at det har egenskaper som kan
forebygge, behandle eller helbrede sykdom hos mennesker. Dette er ikke nevnt i
påstandsforordningen, men fremgår av matinformasjonsforordningen artikkel 7(3).
Les mer om helsepåstander i kapittel 5 i hovedveilederen.
Henvisninger til regelverket (påstandsforordningen) i dette kapittelet:
•

Artikkel 1 avklarer hva som er formålet og virkeområdet til påstandsforordningen.

•

Artikkel 2 gir definisjonene av påstand, ernæringspåstand og helsepåstand og fastslår at bruk
av påstander er frivillig (ikke obligatorisk).

•

Artikkel 8 fastslår at det er bare tillatte ernæringspåstander som kan brukes.

•

Artikkel 10(1) fastslår det er forbudt å bruke helsepåstander med mindre de er godkjent av
EU-kommisjonen og oppfyller de allmenne kravene i påstandsforordningen.

•

Vedlegget til forordningen gir listen over tillatte ernæringspåstander.

•

Artikkel 13(1) og artikkel 14(1) presenterer de ulike underkategoriene av helsepåstander.

•

Artikkel 10(3) gir regler for bruk av uspesifikke utsagn
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2 Bestemmelser som alltid må være oppfylt når dere bruker
ernæringspåstander og helsepåstander
I påstandsforordningen er det flere felles generelle bestemmelser som må være oppfylt for at dere
skal kunne bruke en ernæringspåstand eller en helsepåstand om et næringsmiddel:
•

Bruken av en påstand skal ikke, hverken alene, eller sett sammen med resten av merkingen
og markedsføringen av næringsmiddelet, kunne villede eller lure forbrukeren.

•

Næringsmiddelet påstanden brukes om, må være sammensatt og brukes på en slik måte at
det er relevant å bruke den aktuelle påstanden. Dette gjelder både hvilke stoffer det
inneholder, hvilken form disse stoffene foreligger i, og hvordan og hvor mye det bidrar i
kostholdet som helhet.

•

Påstanden skal gjelde næringsmiddelet slik det er når det spises.

•

Påstanden skal formuleres på en slik måte at «gjennomsnittsforbrukeren» forstår den.

•

Alle ernærings- og helsepåstander «skal bygge på, og være dokumentert gjennom allment
anerkjente vitenskapelige bevis».

•

Det er de virksomhetene som bruker påstandene, som skal kunne forklare at, og hvordan,
påstanden er dokumentert.

Disse bestemmelsene framkommer av artikkel 3, artikkel 5 og artikkel 6 i påstandsforordningen.
Kravene i forordningens artikkel 3 og artikkel 5 knytter også opp til matinformasjonsforordningen
artikkel 7 om god opplysningspraksis: «Merkingen skal ikke villede kjøper med hensyn til
næringsmidlets egenskaper, særlig med hensyn til dets art, identitet, kvalitet, sammensetning,
mengde, holdbarhet, opphavssted, fremstillings- eller produksjonsmåte samt ved at næringsmiddelet
tillegges virkninger eller egenskaper det ikke har.»
Les mer om disse bestemmelsene i kapittel 3 i hovedveilederen.
Les mer om god opplysningspraksis og villedning på temasiden for generelle krav til merking av mat
på mattilsynet.no.
Les om næringsdeklarasjon og andre merkekrav som gjelder når dere bruker ernæringspåstander
eller helsepåstander i kapittel 5 i denne veilederen og i kapittel 6 i Mattilsynets hovedveileder om
bruk av ernæringspåstander og helsepåstander.
Henvisninger til regelverket (påstandsforordningen og matinformasjonsforordningen) i dette
kapittelet:
•

Artikkel 3 gir allmenne prinsipper for alle påstander som er relatert til at bruk av påstander
ikke skal villede forbrukeren.

•

Artikkel 5 gir allmenne vilkår for sammenhengen mellom en påstand og sammensetningen
av det produktet påstanden brukes om.

Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander

9

Tilbake til innholdsfortegnelse

•

Artikkel 6 fastslår at ernærings- og helsepåstander skal bygge på og være dokumentert
gjennom allment anerkjente vitenskapelige bevis.

•

Artikkel 7 i matinformasjonsforordningen støtter bestemmelsene i artikkel 3, artikkel 5 og
artikkel 6 i påstandsforordningen.

3 Dette er viktig å vite før dere bruker en ernæringspåstand
Nedenfor får dere en kort innføring i hvilke krav dere må oppfylle før dere kan bruke en
ernæringspåstand om et næringsmiddel. I hvert avsnitt henviser vi videre til mer utdypende
informasjon i hovedveilederen.
Vær oppmerksom på at noen krav gjelder både for ernæringspåstander og helsepåstander. Disse
omtales samlet i kapittel 2 i denne veilederen, og mer utdypende i kapittel 3 i hovedveilederen.

3.1 Det er bare lov å bruke de tillatte ernæringspåstandene
Dere kan bare bruke de tillatte ernæringspåstandene i vedlegget til forordningen.
Les mer om de tillatte ernæringspåstandene i kapittel 4 i hovedveilederen.

3.1.1 Variasjon i ordlyd
Dere kan til en viss grad endre ordlyden i de ulike ernæringspåstandene, men bare hvis den nye
formuleringen betyr akkurat det samme som den opprinnelige påstanden.
Eksempel – variasjon i ordlyd
Det er tillatt å bruke påstanden «fettfattig» selv om akkurat denne formuleringen ikke er i
vedlegget, fordi «fettfattig» og «lavt fettinnhold» betyr det samme for forbrukeren.

3.1.2 Forsterkende uttrykk og superlativer
Det er ikke tillatt å forsterke påstanden med ord som for eksempel «super», «ekstra» og «veldig»
eller «meget». Slike ord gir påstanden en ny mening. «Ekstra lett» betyr noe annet enn «lett».
3.1.3 Bruk av myndighetenes kostråd
Dere kan i noen sammenhenger bruke Helsedirektoratets kostråd i markedsføring av næringsmidler
for å fremme et sunt kosthold.

Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander

10

Tilbake til innholdsfortegnelse

Les mer om bruk av myndighetenes kostråd i kapittel 8.6 i hovedveilederen.

3.1.4 Opplysning om innhold av ingredienser
Ernæringspåstander omtaler innholdet av energi, næringsstoffer eller andre stoffer i et
næringsmiddel.
Opplysninger som for eksempel med havre, inneholder fullkorn eller med solsikkeolje kan være
motivert ut fra et ønske å vise til ernæringsmessig gunstige egenskaper hos næringsmiddelet, men
formuleringene er ikke omfattet av definisjonen av ernæringspåstand fordi de viser til en ingrediens
og ikke et konkret stoff.
Det er mulig å framheve innholdet av en gitt ingrediens på denne måten, dersom dere overholder de
generelle merkekravene i matinformasjonsforordningen, og opplysningene heller ikke, på grunn den
øvrige merkingen av næringsmiddelet, vil oppfattes som ernærings- eller helsepåstander.
Les mer om grenseoppgangen mellom ″vanlige ingredienser″ og ernæringspåstander i kapittel 4.11.2
i hovedveilederen.

3.2 Betingelsene for bruk av hver ernæringspåstand skal være oppfylt
For at dere skal kunne bruke en ernæringspåstand om et næringsmiddel, må næringsmiddelet
inneholde nok (noen ganger lite nok) av det stoffet påstanden gjelder. Betingelsene for bruk er gitt
for hver påstand i listen over de tillatte påstandene i vedlegget til forordningen.
Eksempel – bruksbetingelser
Et næringsmiddel kan bare merkes med påstanden «høyt kostfiberinnhold» dersom den
inneholder minst 6 gram kostfiber per 100 gram eller minst 3 gram kostfiber per 100
kilokalorier (kcal).
Les mer om bruksbetingelser for de ulike ernæringspåstandene i kapittel 4(3) i hovedveilederen.

3.3 Påstander som sammenligner næringsmidler
Noen av de tillatte ernæringspåstandene viser til at et næringsmiddel har høyere eller lavere innhold
av et gitt stoff enn andre næringsmidler det er naturlig å sammenligne med. Slike påstander kalles
gjerne «sammenlignende påstander».
Sammenlignende påstander:
•

Redusert energiinnhold

•

Økt innhold av [næringsstoffets navn]

•

Redusert innhold av [næringsstoffets navn], inkludert lett/light

Riktig bruk av slike påstander stiller også krav til hvor stor økningen eller reduksjonen skal være.
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Les mer om sammenlignende påstander, og hva som kan/skal være sammenligningsgrunnlaget, i
kapittel 4.3.5 og 4.4 i hovedveilederen.
Henvisninger til regelverket (påstandsforordningen og matinformasjonsforordningen) i dette
kapittelet:
•

Artikkel 1 og fortalepunkt nr. 4 i påstandsforordningen gir bestemmelser om omfanget til
forordningen, og omhandler muligheten til å bruke myndighetenes kostråd i kommersiell
kommunikasjon.

•

Artikkel 8 i påstandsforordningen fastslår at det er bare tillatte ernæringspåstander som kan
brukes.

•

Artikkel 9 i påstandsforordningen gir reglene for bruk av sammenlignende påstander.

•

Vedlegget til påstandsforordningen gir listen over tillatte ernæringspåstander.

4 Dette er viktig å vite før dere bruker en helsepåstand
Nedenfor får dere en kort innføring i hvilke krav dere må oppfylle før dere kan bruke en helsepåstand
om et næringsmiddel. I hvert avsnitt henviser vi videre til mer utdypende informasjon i
hovedveilederen.
Vær oppmerksom på at noen krav gjelder både for ernæringspåstander og helsepåstander. Disse
omtales samlet i kapittel 2 i denne veilederen, og mer utdypende i kapittel 3 i hovedveilederen.

4.1 Det er bare lov å bruke de godkjente helsepåstandene
Dere har bare lov til å bruke de helsepåstandene som er godkjent av EU-kommisjonen. Oversikten
over godkjente og avslåtte helsepåstander finner dere her: EU-kommisjonens fellesskapsregister for
godkjente og avslåtte helsepåstander.
Når de godkjente helsepåstandene tas inn i det norske regelverket, oversettes de til norsk og kan
finnes i artikkelen Oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte
helsepåstandene.
Les mer om de ulike helsepåstandene i kapittel 5 i hovedveilederen.
Les om søknadsprosedyre for nye helsepåstander i artikkelen Slik søker du om godkjenning for en ny
helsepåstand på mattilsynet.no.
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4.1.1 Variasjon i ordlyd
EU-kommisjonen godkjenner helsepåstander først etter at EFSA (European Food Safety Authority),
har vurdert den vitenskapelige dokumentasjonen for påstanden.
Noen av de godkjente påstandene er veldig tekniske, og det kan være fristende å endre ordlyden for
å utdype eller forklare påstanden. Dere må imidlertid være veldig forsiktige med å gjøre dette, fordi
slike omskrivinger kan føre til at den nye formuleringen eller den supplerende forklaringen ikke faller
innenfor det vitenskapelige grunnlaget som var basis for å godkjenne påstanden.
Eksempel – variasjon i ordlyd
Ta for eksempel påstanden «X bidrar til immunsystemets normale funksjon».
Bidrar til kan byttes med «spiller en rolle i», «støtter» eller «bidrar til å opprettholde» uten at
meningen med påstanden endres.
«Stimulerer» eller «optimaliserer» vil imidlertid virke forsterkende og kan ikke brukes.
Les mer om variasjon i ordlyd ved bruk av helsepåstander i kapittel 5.10 i hovedveilederen.

4.1.2 Helsepåstander som uansett ikke kan brukes
Noen påstander er aldri lov å bruke:
•

påstander som antyder at helsen kan påvirkes negativt dersom man ikke inntar et visst
næringsmiddel (artikkel 12(a))

•

påstander som viser til hvor raskt eller hvor mye man kan gå ned i vekt (artikkel 12(b))

•

påstander som viser til anbefalinger fra bestemte leger, helsepersonell og (med visse unntak)
ulike helseorganisasjoner (artikkel 12(c))

•

helsepåstander om drikkevarer med et høyere alkoholinnhold enn 1,2 % vol. (artikkel 4(3))

•

påstander som tillegger næringsmidler egenskaper som kan forebygge, behandle eller
helbrede sykdom hos mennesker, eller som skaper inntrykk av slike egenskaper
(matinformasjonsforordningen artikkel 7(3))

Les mer om de ulovlige helsepåstandene i kapittel 5.9 i hovedveilederen.
Les mer om grenseoppgangen mellom påstander om reduksjon i en risikofaktor for sykdom (artikkel
14 (1)a)-påstander) og forbudet mot å angi at et næringsmiddel kan forebygge eller helbrede sykdom
i kapittel 5.9.1 i hovedveilederen.
Les mer om påstander på alkoholholdige drikkevarer i kapittel 5.9.5 i hovedveilederen.
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4.2 Betingelsene for bruk av hver helsepåstand skal være oppfylt
For at dere skal kunne bruke en helsepåstand om et næringsmiddel, må næringsmiddelet oppfylle de
betingelsene for bruk som er fastsatt for påstanden.
Betingelsene framgår av selve rettsakten som godkjenner påstanden, av EU-kommisjonens
fellesskapsregister for godkjente og avslåtte helsepåstander, og av listen med norske oversettelser
som finnes i artikkelen Oversikt over de tillatte ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte
helsepåstandene.
Eksempel – betingelser for bruk
Riktig bruk av påstanden «Kolin bidrar til normal lipidomsetning» krever at næringsmiddelet
den brukes om, inneholder minst 82,5 mg kolin per 100 g, per 100 ml eller per porsjon.
Les mer om bruksbetingelser for de ulike helsepåstandene i kapittel 5.11 i hovedveilederen.
Henvisninger til regelverket (påstandsforordningen og matinformasjonsforordningen) i dette
kapittelet:
•

Artikkel 10(1) i påstandsforordningen fastslår at det er forbudt å bruke helsepåstander med
mindre de er godkjent av EU-kommisjonen og oppfyller de allmenne kravene i
påstandsforordningen.

•

Artikkel 13(1) og artikkel 14(1) i påstandsforordningen presenterer de ulike
underkategoriene av helsepåstander.

•

Artikkel 12 i påstandsforordningen gir bestemmelser om helsepåstander som alltid er
forbudte.

•

Artikkel 7(3) i matinformasjonsforordningen fastslår at det er forbudt å tillegge
næringsmidler at de har egenskaper som forebygger, behandler eller helbreder sykdom hos
mennesker, eller å skape inntrykk av at de har slike egenskaper.

•

Artikkel 4(3) og artikkel 4(4) i påstandsforordningen gir bestemmelser om bruk av påstander
på alkoholholdige drikkevarer.
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5 Hvordan skal produktet merkes når dere bruker ernæringsog helsepåstander?
5.1 Kravet om næringsdeklarasjon gjelder både ernærings- og
helsepåstander
De generelle kravene til bruk av næringsdeklarasjon gjelder også ved bruk av ernærings- og
helsepåstander. Dette innebærer at alle ferdigpakkede næringsmidler skal ha næringsdeklarasjon.
Les mer om bruk av næringsdeklarasjon i kapittel 6.1 i hovedveilederen og i veilederen for
næringsdeklarasjon på temasidene for generell merking på mattilsynet.no.

5.2 Særlige merkekrav ved bruk av ernæringspåstander
For noen av de tillatte ernæringspåstandene stilles det krav til tilleggsopplysninger. Disse kravene er
obligatoriske. Dere finner disse sammen med betingelsene for bruk for de aktuelle påstandene i
vedlegget til påstandsforordningen.
Det er påstandene «lett/light», «uten tilsatt sukker» og de ulike påstandene som viser til «redusert
innhold av […]» som har slike krav om tilleggsopplysninger.
Les mer om kravene om tilleggsopplysninger ved bruk av ernæringspåstander i kapittel 6.2 i
hovedveilederen.

5.3 Særlige merkekrav ved bruk av helsepåstander
Det er flere merkekrav ved bruk av helsepåstander enn ved bruk av ernæringspåstander. Disse er
obligatoriske.
Dette må dere gi opplysninger om når dere bruker helsepåstander:
a) betydningen av et variert og balansert kosthold og en sunn livsstil
b) hvilken mengde næringsmiddel og hvilket forbruksmønster som kreves for å oppnå den
påståtte gunstige virkningen
Når det er relevant, må dere også gi
c) informasjon til personer som bør unngå å innta næringsmidlet
d) en hensiktsmessig advarsel mot produkter som kan utgjøre en helserisiko dersom de inntas i
for store mengder.
For ikke-ferdigpakkede næringsmidler gjelder ikke kravene i punkt a og b.
Disse bestemmelsene gis i artikkel 10(2) i påstandsforordningen.

Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander

15

Tilbake til innholdsfortegnelse

Les mer om de supplerende merkekravene ved bruk av helsepåstander og unntakene for dette i
kapittel 6.3 i hovedveilederen samt i EUs veileder til artikkel 10.

5.3.1 Særlige krav for påstander om reduksjon i en risikofaktor for sykdom (artikkel 14(1)a))
Når dere bruker en påstand om reduksjon i en risikofaktor for sykdom, må dere i tillegg opplyse om
at
•

den sykdommen påstanden gjelder, kan ha mange risikofaktorer, og at en endring av en av
disse risikofaktorene kan, men ikke nødvendigvis vil, ha en gunstig virkning.

Dere må gi denne opplysningen i selve merkingen. Dersom produktet ikke er merket (for eksempel
fordi det ikke er ferdigpakket), må opplysningen framgå der produktet presenteres, eller i reklamen
for produktet.
Denne bestemmelsen gis i artikkel 14(2) i påstandsforordningen.
Les mer om det spesielle merkekravet for bruk av en påstand om reduksjon i en risikofaktor for
sykdom i kapittel 6.3.2 i hovedveilederen.

5.3.2 Særlige krav for «uspesifikke helsepåstander» omtalt i forordningens artikkel 10(3)
Hvis dere ønsker å vise til at et næringsstoff eller næringsmiddel har en ikke-spesifikk gunstig virkning
på allmenn helse og velferd (som «godt for hjertet»), må dere knytte den til en spesifikk, godkjent
helsepåstand like ved den ikke-spesifikke påstanden.
Eksempel – krav ved bruk av uspesifikt utsagn
En påstand som «godt for hjertet» må følges av en godkjent påstand om det stoffet, og den
virkningen dette stoffet har, som gjør det aktuelle produktet godt for hjertet.
Les mer om utforming og plassering av «uspesifikke helsepåstander» i kapittel 5.8 i hovedveilederen
samt i EUs veileder til artikkel 10.

5.3.3 Merkekrav som følger EU-kommisjonens godkjenning for hver helsepåstand
For mange helsepåstander er det i selve godkjenningen gitt særlige krav til opplysninger eller
advarsler som skal gis til forbrukeren. Dette framgår av betingelsene for bruk av helsepåstanden.
Les mer om slike merkekrav som følger den spesifikke godkjenningen i kapittel 6.3.3 i
hovedveilederen.

5.3.4 Merkekrav for næringsmidler som også reguleres i annet og mer spesifikt regelverk
Næringsmidler som også reguleres av et annet og mer spesifikt regelverk enn påstandsforordningen,
kan være omfattet av andre merkekrav i tillegg. Dette gjelder for eksempel kosttilskudd, ny mat og
næringsmidler til særskilte grupper, som f.eks. barnemat og morsmelkerstatning. Se artikkel 1(5) i
påstandsforordningen.
Les mer om Merking og markedsføring av kosttilskudd
Les mer om Ny mat
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Les mer om merkereglene for næringsmidler til særskilte grupper, på temasidene for spesialmat og
kosttilskudd på mattilsynet.no.
Henvisninger til regelverket (påstandsforordningen) i dette kapittelet:
• Artikkel 7 omhandler reglene for næringsdeklarasjon ved bruk av ernærings- og
helsepåstander. Vær oppmerksom på at innholdet i artikkel 7 nå er erstattet av artikkel 49 i
matinformasjonsforordningen.
•

Artikkel 10(2) gir de spesifikke merkekravene ved bruk av helsepåstander.

•

Artikkel 14(2) gir de spesifikke merkekravene ved bruk av påstander om reduksjon i en
risikofaktor for sykdom.

•

Artikkel 10(3) fastslår at bruk av ikke-spesifikke utsagn som viser gunstig virkning på allmenn
helse og velferd må følges av en godkjent spesifikk helsepåstand som forklarer hvorfor det
ikke-spesifikke utsagnet er gyldig.

•

Artikkel 1(5) gir henvisningene til annet relatert regelverk der enkelte bestemmelser
eventuelt kan komme foran bestemmelsene i påstandsforordningen.

6 Kort om regelverket og hvem og hva det gjelder for
6.1 Forordningen har bestemmelsene. Forskriften gjør disse bestemmelsene
gjeldende også i Norge
Påstandsforordningen gir reglene for all bruk av ernærings- og helsepåstander i kommersiell
kommunikasjon om næringsmidler i hele EØS-området. Regelverket gjelder for alle i hele EU/EØSområdet.
Påstandsforskriften gjør forordningens bestemmelser gjeldende også i Norge. Denne forskriften er
en henvisningsforskrift. Det betyr at teksten i påstandsforordningen er tatt inn i forskriften i sin
helhet, og at det er i forordningen dere finner de spesifikke bestemmelsene.
Det er altså forordningens artikler og bestemmelser dere trenger å forholde dere til.
Den fulle henvisningen til regelverket er: «Forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og
helsepåstander om næringsmidler § 1, gjennomføring av Forordning (EF) nr. 1924/2006 om
ernærings- og helsepåstander om næringsmidler».
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6.2 Hva er formålet med påstandsforordningen?
Det overordnede formålet med påstandsforordningen er å verne forbrukerne mot at
ernæringspåstander eller helsepåstander om næringsmidler brukes på en villedende måte.
Det er også et mål å gjøre det lettere å velge næringsmidler som er gunstige for ernæring og helse.
I tillegg skal bestemmelsene sikre at det indre markedet i EU/EØS fungerer tilfredsstillende og at ulike
virksomheter har like konkurransevilkår. Se artikkel 1(1).

6.3 Hvem skal følge påstandsforordningens regler?
Alle som deltar i aktiviteter som innebærer kommersiell kommunikasjon der det brukes ernæringseller helsepåstander, skal følge reglene i påstandsforordningen.
Dette vil blant annet være alle dere som er
• næringsmiddelprodusenter, importører, markedsføringsansvarlige eller som på annen måte
driver med produksjon og markedsføring av næringsmidler,
• bransjeorganisasjoner, som representerer og dermed handler på vegne av
næringsmiddelvirksomheter eller andre kommersielle interesser,
• leger, ernæringseksperter, sykepleiere eller annet helsepersonell (profesjonsutdannet eller
selvutnevnt),
• bønder, toppidrettsutøvere, treningskjendiser, bloggere og
• alle andre når dere deltar i aktiviteter, eller utarbeider kommersiell kommunikasjon, der bruk av
ernærings- og helsepåstander inngår
Les mer om når regelverket gjelder, og hvem det gjelder for i kapittel 8.3 og 8.5 i hovedveilederen.

6.4 Reglene gjelder ved kommersiell kommunikasjon
Påstandsforordningen omhandler bruk av ernærings- og helsepåstander i kommersiell
kommunikasjon om næringsmidler. Se artikkel 1(2) første avsnitt. Kommersiell kommunikasjon er
alle aktiviteter som gjøres for å fremme salg av et næringsmiddel.
Les mer om kommersiell kommunikasjon i ulike sammenhenger i kapittel 8.5 i hovedveilederen.

6.5 Reglene gjelder alle næringsmidler
Påstandsforordningen gjelder for alle næringsmidler, også kosttilskudd.
Reglene gjelder ved bruk av varemerker, produktnavn eller betegnelser som kan antyde en
ernærings- eller helsemessig virkning, og både for ferdigpakkede næringsmidler og ikkeferdigpakkede næringsmidler som tilbys for salg til sluttforbrukere eller storhusholdninger.
De gjelder derfor også for salg av næringsmidler på spisesteder, som kafeer og restauranter, og for
virksomheter som leverer mat til sykehus, skoler, virksomhetskantiner, eldre osv.
Det vil si at bruk av ernærings- eller helsepåstander på menyer, skilt, hjemmesider eller ved muntlig
presentasjon alltid må være i overenstemmelse med kravene i påstandsregelverket.
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Les mer om omfanget av regelverket i kapittel 8.4 i hovedveilederen.

6.5.1 Om ernæringsprofiler og bruk av påstander på alle næringsmidler
Da påstandsregelverket ble etablert i 2006, ble EU-kommisjonen pålagt å opprette ernæringsprofiler.
Næringsmidler med gunstig ernæringsprofil skulle kunne merkes med påstander. Næringsmidler med
en ugunstig ernæringsprofil skulle ikke kunne merkes med påstander.
Ernæringsprofilene er ennå ikke etablert. Dette medfører at per i dag kan tillatte ernæringspåstander
og godkjente helsepåstander som hovedregel brukes på alle næringsmidler. Det er ingen konkrete
bestemmelser i påstandsforordningen som sier at det er generelt forbudt å gi påstander om
nærmere bestemte næringsmidler eller næringsmiddelgrupper på grunn av disse næringsmidlenes
sammensetning.
I fravær av ernæringsprofilene, vil Mattilsynet ut fra de generelle villedningsbestemmelsene i
påstandsforordningen og matinformasjonsforordningen likevel i konkrete tilfeller kunne avgjøre om
en påstand er egnet til å villede forbrukeren på grunn av næringsmiddelets ernæringsmessige status.
Men, dette vil altså måtte avgjøres fra sak til sak, avhengig av hvilket produkt påstanden brukes om,
og øvrig merking og markedsføring av dette produktet.
Hvordan kan dere som næringsmiddelbransje kommunisere sunnhet uten at det kommer i konflikt
med generelle villedningsbestemmelser og regelverket for frivillig bruk av ernærings- og
helsepåstander?
Dette kan dere gjøre ved å bruke ernærings- og helsepåstander fortrinnsvis om næringsmidler
Helsedirektoratet anbefaler i et sunt og variert kosthold.
I hovedveilederen gir vi ytterligere råd og tips om hvordan dere kan bruke ernærings- og
helsepåstander samt være aktive støttespillere i helsemyndighetenes arbeid for å bedre nordmenns
kosthold og helse uten å komme i konflikt med de mer generelle villedningsbestemmelsene i artikkel
3 i påstandsforordningen og i artikkel 7 i matinformasjonsordningen.
Les mer om hvordan dere kan kommunisere sunnhet i tråd med bestemmelsene i
påstandsforordningen i kapittel 7 i hovedveilederen.

6.6 Når og hvordan er bruk av myndighetenes kostråd omfattet av
påstandsforordningen?
Bruk av Helsedirektoratets kostråd i markedsføringen av næringsmidler er kommersiell
kommunikasjon og skal enten bedømmes ut fra påstandsforordningen, eller de generelle
villedningsbestemmelsene i matinformasjonsforordningen.
Det er viktig at dere ikke bruker dem på en slik måte at det ser ut som om Helsedirektoratet,
Mattilsynet eller andre myndigheter anbefaler det konkrete næringsmiddelet.
Kostrådenes ordlyd, Nøkkelhullet og den såkalte MFU-listen kan brukes som rettesnor når dere
ønsker å bruke kostråd i markedsføring av produktene deres.
Les mer om
• bruk av myndighetenes kostråd i markedsføring av næringsmidler i kapittel 8.6 i
hovedveilederen
• Samarbeid mellom næring og myndigheter i kapittel 8.7 i hovedveilederen
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6.7 Noen tips om andre ting dere også må sjekke ut før dere bruker en
påstand
Påstandsforordningen inneholder flere bestemmelser enn det som er omtalt i denne kortversjonen
av veilederen.
Vær derfor nøye med å lese både hovedveilederen og selve regelverket før dere bruker ernæringsog helsepåstander.
I hovedveilederen kan dere i tillegg til det som er omtalt her, lese mer om blant annet:
• Ernæringspåstander i forhold til det generelle merkeregelverket (kapittel 4.9 i
hovedveilederen)
• Ernæringspåstander på kosttilskudd (kapittel 4.10 i hovedveilederen)
• Grensegangen mellom ernæringspåstander, helsepåstander og opplysninger om innhold
(kapittel 4.11 i hovedveilederen)
• Hvordan kommunisere sunnhet i tråd med regelverket (kapittel 7 i hovedveilederen)
• Om varemerker, handelsbetegnelser og fantasinavn som også er en ernærings- eller
helsepåstand (kapittel 8.9 i hovedveilederen)
• Markedsføringsutsagn og produktnavn i gråsonen (kapittel 8.10 i hovedveilederen)
• Generiske betegnelser (kapittel 8.11 i hovedveilederen)
• Overgangsbestemmelse for bruk av påstander om planter og plantedeler (kapittel 8.13 i
hovedveilederen og artikkelen Overgangsordninger etter påstandsforordningen)
Les om søknadsprosedyrer for søknader om nye påstander i artikkelen Slik søker dere om
godkjenning for en ny helsepåstand på mattilsynet.no.

7 Oversikt over ulikt annet veiledningsmateriell
På Mattilsynet.no / Mat og vann / Merking av mat / Ernærings- og helsepåstander / Veiledere finner
dere følgende veiledere:
•

Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander (hovedveilederen)

•

EU-kommisjonens veileder til artikkel 10 i påstandsforordningen

•

Allmenne prinsipper som skal følges dersom ordlyden i en godkjent helsepåstand endres

•

EU-kommisjonens veileder fra 2007.
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•

Registeret for godkjente og avslåtte påstander finner dere her:
http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=register.
home

•

De norske oversettelsene finner dere i artikkelen Oversikt over de tillatte
ernæringspåstandene og de godkjente eller avslåtte helsepåstandene.

•

EFSA har publisert flere veiledere for søknader om ulike typer påstander. Disse finner dere
her: Applications for regulated products, claims and processes | European Food Safety
Authority
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