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Høringsinnspill- FORSLAG
TILENDRINGAV FORSKRIFT
OM FRIVILLIG
MERKINGAV NÆRINGSMIDLER
MEDNØKKELHULLET
Det visestil høringmed forslagtil endringav forskrift om frivillig merkingav næringsmidlermed
nøkkelhullet,datert 21.02.2020,med høringsfrist13. april. Forbrukerrådetbeklagerat høringssvaret
sendesnoe etter fristen, men håper våre innspill likevel kan tas til vurdering.
Overordnetmener ForbrukerrådetNøkkelhulletfyller en vesentligfunksjon,og støtter opp om
merkeordningensom veivisertil sunnerealternativerinnenfor definerte matvaregrupper.For å ha den
nødvendigeeffekten på atferd og valgi butikk, er det avgjørendeat forbrukernehar tillit til
merkeordningen.Det er potensielt flere faktorer som spiller inn på forbrukernestillit, og et vesentlig
forhold er at produktenesom kan få Nøkkelhulletopplevessom og kan begrunneså værekvalitativt
sunnereenn andre sammenlignbarematvarer.
I dennerevideringener det gjort bådeforenklingerog endringeri kravenefor å kunnefå Nøkkelhull.
Forbrukerrådetser det som positivt at ordningener dynamiskog at det kan gjørestilpasningerved behov.
Mattilsynet skriverat det i dag finnes sunneog godeprodukter på markedethvor Nøkkelhulletikke brukes,
fordi produkteneikke passerinn i en av de eksisterendegruppene.Endringersom vil bidra til å bedre
utvalget av nøkkelhullsprodukter,støttes.
I høringsbrevetoppgisdet at det i 2018var 1807produkter med Nøkkelhulleti butikkhyllene,mot 409
produkter i 2009(Rapportfra Nielsen2019 på oppdragfra Helsedirektoratet).Det som ikke kommer fram
er at antall produkter i norskebutikkhyller har sunketto år på rad; i 2016var det 2284 produkter, mens
det i 2017 var 2084(ref. Helsedirektoratet).I sammeperiode har antallet varelinjerog produkter i
dagligvarebutikkeneøkt. Forbrukerrådethar fra Helsedirektoratetfått oppgitt at man ønskerå følge
utviklingeni antall produkter med Nøkkelhullog se på mulige forklaringertil endringeri antall produkter.
Rapportfra NielsenNorgepå utviklingeni antall nøkkelhullsprodukterog andelsalgi utvalgte kategorier
ble sagtå kunne forventesvåren 2020.Det har skjeddmye med dagligvaremarkedetsiden2015,da
forskriften ble revidert sist, og en evalueringav hva som har skjeddover denne5-årsperiodenhaddevært
svært nyttig. Enslik rapport ville ogsåbelysespørsmålsom: Hvaer de bakenforliggende årsakenetil at
antallet produkter med Nøkkelhullgår ned?Hvilkekategoriergjelder det. Ogi hvilkengradfinnes det
produkter på markedetsom kunnehatt Nøkkelhull,men som ikke har det. Dennekunnskapentror vi ville
vært nyttig å ha med seginn i arbeidet med revideringav forskriften. Ikke minst fordi det å «gi mulighet for
at flere produkter kan merkesmed Nøkkelhullet»gjennomgåendeblir brukt som årsaktil endringenei
forskriften, ogsåder kraveneendres.
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Somgenerelt innspill,mener Forbrukerrådetdet er viktig å overvåkemarkedetfor nøkkelhullmerkede
produkter og vil foreslåat det lagesårlige offentlige rapporter på utviklingeni antall produkter og
salgsandeleri de ulike kategoriene.Dette kan være et nordisksamarbeid,og er ikke minst viktig for å
kunnevurdere effekten av endringenesom nå blir gjennomførti forskriften.
Under kommenteresenkelte av de foreslåtte endringeneytterligere.
§ 3 Nøkkelhulletsutforming
Forbrukerrådetetterlyser en nærmere begrunnelsefor hvorfor nøkkelhullsymboletikke lengerskalfølges
av tegnet for registrert varemerke.Det enestesom oppgiser at Livsmedelsverketmener det ikke lengerer
ønskelig.Vi formoder at det i sin tid var godegrunnerfor å søkeom registrert varemerkebeskyttelseav
Nøkkelhullet.Vi savneren synligvurdering,men antar at det er gjort vurderingersom sikrer at
varemerkevernetikke svekkessom følge av fjerningenav ®.
§10 Overgangsbestemmelse
Forbrukerrådetstiller spørsmålved hensiktsmessighetenav en overgangsfasepå 18 måneder,da det vil
kunneresulterei en mengdeprodukter på markedetsom er merket med Nøkkelhulletter ulike krav. Det er
slik vi ser det lite sannsynligat produkter med Nøkkelhulli dag vil måtte fjerne merket som f ølgeav
revideringen.Revidertforskrift vil derfor primært få betydningfor nye produkter og eventuelt at
eksisterendeprodukter på markedetkan få Nøkkelhull.Næringener nå kjent med endringersom vil
kommeet halvt år før forskriften trer i kraft (forventet 1.1.2021),og basert på erfaringerfra
Saltpartnerskapettenker vi at 12 månederovergangsfasebør være tilstrekkelig.
Kommentarertil vedlegg
I følge høringsbreveter dennerevisjonenav kriteriene i nøkkelhullforskriftenkonsentrertom ferdigretter
(gruppene26-30) og vegetabilskeprodukter (gruppe25). Det er vanskeliguten eksemplerå få en klar
forståelseav hva slagsprodukter som vil inngåi kategoriene25, 26 og 27.
De fleste endringeneer ifølge Mattilsynet gjort for å utvide gruppenetil å omfatte flere produkter, spesielt
produkter med fullkorn og grønnsaker.Inntaket av grønnsakerog fullkorn i befolkningener betydelig
lavereenn anbefalt,og det er et viktig mål i ernæringspolitikkenå øke inntaket av grønnsaker,belgvekster
og fullkorn. Vi forstår at å senkekravet til andel grønnsaker/vegetabilske
råvarer,vil gjøre at flere
produkter kan få Nøkkelhull,men mener det må setteshøyekrav til næringsinnholdog råvareandeleri
ferdigretter som framstår som fullverdigemåltider. Det er et viktig prinsippat Nøkkelhulletskalstøtte opp
om kostrådene.Når prosesseringsgrad
ikke er en del av kriteriene, kan det ikke utelukkesat vi vil få se et
økendeomfangav høyt prosesserteferdigretter og produkter med Nøkkelhull.Dette mener vi blir viktig å
følgemed på i årenesom kommer.
De porsjonsbasertekravenefor energiog salt er foreslått slettet. Vi forstår at dette er en forenkling,men
dette vil ogsåkunneføre til enkelte store porsjonerferdigretter som gjennomett måltid tilfører mye salt
og kalorier. Igjen mener vi det blir viktig å overvåkemarkedetfor å se hvordandette tas ut på kategorinivå.
Forbrukerrådetvil gjerneogsåbenytte anledningentil å gjenta behovetfor å strammeinn kravenefor
innhold av salt i Nøkkelhullet.Gjennomarbeidet med saltreduksjoni Saltpartnerskapetser vi nå at flere
kategorieri gjennomsnittliggerpå saltinnholdetsom er kravet for å få Nøkkelhull.Da er ikke saltkravet
lengerambisiøstnok, når det skalpeke mot sunnerealternativer.
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