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Blant de under 34 år 
har sjømatkonsumet 
falt med 46% siden 
2012
og det er de minste som får i 
seg aller minst



Fiskesprell er et nasjonalt 
kostholdsprogram.

Sammen med ansatte i barnehage og 
skole sprer vi sjømatglede, og gjør 

sjømat til et naturlig valg for barn og 
unge.



Målsetting
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• Bidra til at barn og unge spiser mer sjømat
• Spre kunnskap om myndighetenes anbefalinger for 

mat og måltider i barnehage og skole
• Bidra til utjevning av sosiale ulikheter i kosthold
• Synliggjøring av koblingen mellom økt 

sjømatkonsum, klima og bærekraft

Forankring
• Helsedirektoratets kostråd

Målgrupper
• Ansatte i barnehager og skoler, samt foreldre
• Høgskoler, universitet og videregående skoler



Samarbeidspartnere
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Agder fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune

Møre og Romsdal fylkeskommune

Nordland fylkeskommune

Oslo kommune

Rogaland fylkeskommune

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Troms og Finnmark fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune

Vestland fylkeskommune

Viken fylkeskommune



Hvorfor Fiskesprell?

• Barnehage og skole en viktig arena for å la barn bli 
kjent med fisk og annen sjømat

• Viktig med et mattilbud som er i tråd med 
Helsedirektoratets kostråd

• Positive matopplevelser gir matglade barn og unge, 
og gode vaner for livet

• Evalueringer av Fiskesprell viser at barnehager som 
deltar serverer mer sjømat, som pålegg, varmmat og 
på tur.

Mange barn og unge får for lite sjømat hjemme, 
og går glipp av viktige helsegevinster
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Tilbud til barnehage og SFO

• Gratis heldagskurs:
• Sjømat i barnehagen/på SFO
• Sjømat som turmat
• Fiskesprell Årspakke (2021): besøkskurs 

med praktisk gjennomføring sammen med 
personale og en barnegruppe i barnehagen

• Veiledning- og oppskriftshefter
• Økonomisk støtte til kollegamøte og 

arrangementer i barnehagen hvor det 
serveres sjømat til foresatte.
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Oppskrifter tilpasset 
barnehage og SFO

• Passer for mange

• Tilpasset retningslinjene

• Enkelt og godt – la barna hjelpe til!

• Variasjon – en favoritt for alle
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Vil du vite mer? Se fiskesprell.no




