
Forskrift om markedsføring av mat og drikke rettet mot barn  
 

 
Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet [dato] med hjemmel i lov 19. desember 2003 
nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 10 andre ledd og § 23 første ledd, jf. 
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93 og lov 17. 
desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven). 
 

§ 1  Formål  

Denne forskriften skal fremme helse gjennom forebygging av overvekt og 
kostholdsrelaterte sykdommer i befolkningen. 

 

§ 2 Virkeområde  

Denne forskriften gjelder markedsføring av mat og drikke rettet mot barn. 

Denne forskriften omfatter ikke forhold som er regulert i forskrift 21. desember 1993 
nr. 1385 om merking mv av næringsmidler, forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- 
og helsepåstander om næringsmidler, forskrift 21. desember 1993 nr. 1382 om 
næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov og forskrift 18. oktober 2002 
nr. 1185 om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn. 

 

§ 3 Definisjoner 

I denne forskriften menes med:  
a) Barn:  

Personer til og med 15 år. 
b) Usunn mat og drikke: 

Energitette, salte, søte eller næringsfattige næringsmidler som beskrevet i vedlegg 1. 
c) Markedsføring: 

Enhver handling foretatt i næringsøyemed for å fremme omsetning overfor 
forbrukere. Dette omfatter ikke: 

1. Produksjon og omsetning av produkter.  
2. Alminnelig oppstilling av produkter på utsalgssted. 
3. Emballasje og innpakning, med mindre den ved hjelp av lokkeeffekter som 

angitt i § 4 andre ledd bokstav g) benyttes til å oppfordre barn til kjøp av 
usunn mat og drikke.   

4. Sponsing som kun innebærer bruk av sponsors navn, varemerke og logo. 
  

§ 4 Markedsføringsforbud  

Markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn, er forbudt.     

Ved vurdering av om markedsføring av usunn mat og drikke er rettet mot barn, skal det 
foretas en helhetsvurdering, hvor det blant annet kan legges vekt på: 

a) om markedsføringen har en presentasjonsform, innhold eller utforming som 
særlig kan appellere til barn, for eksempel på grunn av språk, farger, effekter 
eller bildebruk, 

b) tid og sted for markedsføringen, 

c) om barn medvirker, 

d) om barn er målgruppen for markedsføringen eller mediet som benyttes, 



e) bruk av personer som særlig kan appellere til barn, 

f)            bruk av animasjon eller tegnede figurer som særlig kan appellere til 
barn, 

g) bruk av gaver, leker, kuponger, rabatter, samleobjekter, konkurranser eller spill 
som særlig kan appellere til barn. 

           

§ 5 Tilsyn og klage  

Helsedirektoratet fører tilsyn og kan fatte nødvendige vedtak for å gjennomføre 
bestemmelsene i denne forskriften, jf. matloven § 23.  

Markedsrådet behandler klager på Helsedirektoratets vedtak etter denne forskriften.  

 

§ 6 Overgangsbestemmelse  

Inntil 1. juli 2015 tillates markedsføringstiltak som omfattes av forbudet i § 4, men som 
er iverksatt før forskriften trer i kraft.  

 

§ 7 Ikrafttredelse 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.  

 

Vedlegg 1 
Næringsmidler som anses som usunn mat og drikke etter denne forskriften, jf. § 3 b). 


