
Enkelt å velge sunnere



Myndighetenes

merkeordning

Nøkkelhullet er et symbol som settes på 
pakningen av ferdigpakkede matvarer. 
Dermed får forbrukerne hjelp til å 
gjøre sunnere valg i en travel handle-
situasjon. Ordningen krever minimal 
bakgrunnskunnskap i ernæring og 
brukes på matvarer som er viktige i 
et sunt kosthold. Fisk, frukt, bær, og 
grønnsaker og poteter som ikke er 
innpakket, kan også få Nøkkelhull. 

Lettere 
å velge sunt

Nøkkelhullet er en merke-
ordning som skal gjøre det 
enkelt for forbrukerne å gjøre 
sunnere valg når de handler 
mat. Myndighetene i Norge, 
Sverige og Danmark har 
valgt Nøkkelhullet som en 
veileder til et sunnere kosthold. 
En felles merkeordning er 
en fordel for forbrukere, 
produsenter og butikker. 
Ordningen er frivillig og fast-
settes i en egen forskrift.



Nøkkelhullet stiller krav til minimums-
innhold av kostfi ber og maksimums-
innhold av fett, salt og sukker innenfor 
25 matvaregrupper. Produkter med 
søtningsmiddel kan ikke få Nøkkel-
hullet. Kriteriene er basert på nordiske 
kostholdsanbefalinger. Matvare-
gruppene og kriteriene for at en mat-
vare skal kunne få merket skal justeres 
jevnlig og tilpasses for eksempel ny 
forskning.

Det er frivillig å bruke Nøkkelhullet, og 
det er produsentenes ansvar å følge 
reglene gitt av myndighetene. Matvarer 
med Nøkkelhullet skal ha næringsdek-
larasjon slik at forbrukerne har mulighet 
til å sjekke innholdet av de viktigste 
næringsstoffene i produktet. Mattilsynet 
og Helsedirektoratet har ansvar for 
merkeordningen i Norge. Myndighet-
ene ved Mattilsynet vil føre tilsyn for å 
kontrollere at reglene overholdes.

Nøkkelhullet er et symbol som settes på 
pakningen av ferdigpakkede matvarer. 
Dermed får forbrukerne hjelp til å 
gjøre sunnere valg i en travel handle-
situasjon. Ordningen krever minimal 
bakgrunnskunnskap i ernæring og 
brukes på matvarer som er viktige i 
et sunt kosthold. Fisk, frukt, bær, og 
grønnsaker og poteter som ikke er 
innpakket, kan også få Nøkkelhull. 

Mindre fett, 
salt og sukker, 
mer kostfi ber Frivillig



Nøkkelhullet har eksistert i Sverige 
siden 1989. Når det nå blir en skandi-
navisk ordning, er kriteriene for hvilke 
matvarer som kan få Nøkkelhull for-
bedret. Blant annet er krav til redusert 
innhold av sukker og salt skjerpet for 
noen matvaregrupper, krav til ferdigmat 
er skjerpet og det sunne fi skefettet blir 
bedre ivaretatt. I tillegg innebærer de 
nye kriteriene et minimumskrav om 
innhold av fullkorn i brød og korn-
produkter. Oljer og fl ytende margarin 
blir en ny kategori, og påsmurte
baguetter/sandwich og lignende blir 
en ny gruppe som kan få merket.

Myndighetene vil gå ut med informasjon 
til befolkningen om hva Nøkkelhullet 
betyr gjennom fl ere kanaler. Samtidig 
vil myndighetene følge opp med god 
kommunikasjon inn mot bransjen. Det 
opprettes egne nettsider for Nøkkel-
hullet, brosjyrer og plakater skal bidra 
til økt kunnskap om symbolet. Det skal 
også utvikles informasjonsmateriell som 
kan brukes i undervisning og opplæring.

Kommunikasjon
Forbedrede 
kriterier

Mer informasjon om Nøkkelhullet
www.helsedirektoratet.no/nokkelhullet
www.mattilsynet.no/mat/merking
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