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Åpent brev: Fjern mva på frukt og grønt! 
 
Som et innspill til Helse- og omsorgsdepartementets oppfordring til helsefremmende og 
forebyggende tiltak, ber vi FFO om å ta til orde på vegne av sine medlemsorganisasjoner for å 
fjerne moms på frukt og grønt. 
 
Det er flere aktører som i flere år har kjempet for å fjerne momsen på frukt og grønt i Norge: 
Nasjonalt råd for ernæring, matvarekjeden Kiwi, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 
Diabetesforbundet, de politiske partiene Senterpartiet og Venstre for å nevne noen.  
 
Mens sukkerholdige drikkevarer som brus raskt får økte avgifter, har helsebringende matvarer 
som frukt og grønt fortsatt 14%  moms. Samtidig vet vi at det er lettere å forebygge en rekke 
sykdommer som diabetes og hjerte-/karsykdommer med høyere forbruk av frukt og grønt. 
Den store pasientgruppen med muskel- og skjelett- og bindevevssykdommer trenger å styrke 
den generelle helsen ved et høyere forbruk sunne matvarer, noe som også gjelder for den 
norske befolkning i alle aldre. Regelen om minst 5 frukt/grønt hver dag er langt fra nådd. 
Hvordan har myndighetene tenkt å nå målet? 
 
Å fjerne momsen på frukt og grønt vil gi et signal om sunnhet og sunne matvarer vil bli lettere 
tilgjengelig for folk med dårlig råd. Det vil være et godt redskap mot fedmeøkningen blant 
befolkningen og kan positivt innvirke på de norske sykehuskøene.  
 
Myndighetenes informasjons- og holdningskampanjer duger ikke alene uten håndfaste grep. 
Derfor sier Norges Fibromyalgi Forbund på egne og andres vegne: Fjern moms på frukt og 
grønt! 
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