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Hvem er HePla? 

• En organisasjon for leger, ernæringsfysiologer og andre utdannet 
innen helse og ernæring som har interesse for plantebasert kosthold, 
altså kosthold uten eller med små mengder mat fra dyr

• Plantebasert kosthold har mange godt dokumenterte helsefordeler og 
kan bidra til å løse vår tids viktigste folkehelseutfordringer som hjerte-
og karsykdommer, diabetes, overvekt og flere typer kreft

• I forhold til et sunnere vestlig kosthold gir et mer plantebasert 
kosthold ytterliggere helsefordeler

• Vi mener derfor at plantebasert bør være førstevalget for alle som vil 
spise sunt 

www.hepla.no



www.hepla.no

Ny forskning, oppsummeringer, kostholdsråd og annen informasjon 
rundt plantebasert kosthold – hovedsakelig fra fagfellevurderte 
tidsskrifter og store anerkjente organisasjoner

www.hepla.no

http://www.hepla.no/


Et mer plantebasert kosthold

Sunt og næringsrikt? Forebygger sykdom?

Mer mat og protein til alle med et mer 
plantebasert kosthold? Selvforsyning? 

(Befolkningsvekst)

Miljøvennlig? (CO2)

Realistisk i norsk jordsmonn, i norsk klima, 
og når vi i Norge i større grad må leve av 

den maten vi selv produserer?

www.hepla.no



CO2 fra matproduksjon – pr 
gram protein

• Utslipp av CO2 bør vurderes per 
gram protein

• Kjøtt gir større utslipp enn kålrot, 
men 1 kg kjøtt gir også mer næring 
enn 1 kg kålrot 

• Gir kjøtt også mer CO2-utslipp per 
gram protein? 

www.hepla.no
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Statens fagråd: Spis hovedsakelig plantebasert

Nasjonalt råd for ernæring, Helsedirektoratet, 2011
Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag

«Det anbefales et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som 
inneholder mye grønnsaker, frukt, bær, fullkorn og fisk, og begrensede 
mengder rødt kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer.»

www.hepla.no

https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf


WHO, Global Burden of Disease Study 2013 
sykdomsbilde i 188 land inkl. Norge

Et stort folkehelseprosjekt, 
analyse av sykdomsbyrden
i verden

• http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/
PIIS0140-6736%2815%2900128-2/abstract

• About GBD project at WHO 
http://www.who.int/healthinfo/global_burden_dis
ease/about/en/

www.hepla.no

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)00128-2/abstract


Gevinsten av å følge kostrådet om rødt og bearbeidet

kjøtt er beregnet til ca. 30 milliarder i året

www.hepla.no



Springmann et al, Oxford, 2016. Kjøttfrie kosthold ga 
større gevinst enn kosthold iht. offentlige kostråd, 
for miljøet, helse/livslengde og helseutgifter

Sammenlignet gevinsten 
av omlegging til 3 typer 
kosthold

1. Ihht. offentlige 
kostråd, mindre kjøtt

2. Vegetar

3. Vegansk

www.hepla.no



Economic valuation of the health and environmental benefits of dietary change compared with a 

reference scenario for the year 2050. 

Marco Springmann et al. PNAS 2016;113:4146-4151

©2016 by National Academy of Sciences



Kjøtt gir 
dårligere helse 
og forkorter liv

• NNR-2012 – Nordiske 
næringsstoffsanbefalinger, i regi av 
Nordisk ministerråd, har konkludert 
med følgende:

• “There is strong epidemiological
evidence that high consumption of
processed meat increases the risk of
colorectal cancer, type-2 diabetes, 
obesity, and coronary heart disease. 

• Similar, but weaker, associations have 
been observed for red meat.»



Hva er et plantebasert 
kosthold?

www.hepla.no



Hva er et plantebasert 
kosthold? 

• Et kosthold uten mat fra dyr 

• eller med små mengder mat 
fra dyr

• betydelig mindre mat fra dyr 
enn det er i et vanlig 
vestlig/norsk kosthold

• Eksempler: 
middelhavskosthold, 
vegetarisk, vegansk, fleksitar, 
Okinawa – japansk, DASH

www.hepla.no



Ikke råkost pluss poteter

• IKKE det samme som et vanlig norsk 
kosthold minus kjøtt, fisk, ost, melk og egg

• IKKE kosthold basert på chiafrø, hampfrø, 
godji-bær, soya og andre eksotiske frø og 
planter

• IKKE det samme som vegansk kosthold -
kan inneholde små mengder mat fra dyr

www.hepla.no



Hva består et 
plantebasert kosthold av?
Et rikt og variert kosthold som består av 

• fullkorn som havre, bygg o.a.

• belgvekster som erter og bønner, 

• grønnsaker som kål, poteter, beter, 
purre, persille o.a.

• frukt og bær som epler, pærer, 
blåbær, bringebær, 

• sunne fettkilder som raps, nøtter og 
kjerner, 

• små mengder sjøplanter.
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Gultorkaker
med bygg, erter 
og grønnsaker

www.hepla.no



Fullverdig med 
lite/intet kjøtt?

• Nok protein?

• Nok aminosyrer?

• Nok jern?

Mye dokumentasjon

www.hepla.no



Verdens største forening for fagpersoner 
innen ernæring om kjøttfritt kosthold

Position of the Academy of Nutrition and Dietetics: 
Vegetarian Diets, nov. 2016 



POSITION STATEMENT

It is the position of the Academy of Nutrition and Dietetics that appropriately 
planned vegetarian, including vegan, diets are healthful, nutritionally 
adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of 
certain diseases. 

These diets are appropriate for all stages of the life cycle, including pregnancy, 
lactation, infancy, childhood, adolescence, older adulthood, and for athletes. 

Plant-based diets are more environmentally sustainable than diets rich in animal 
products because they use fewer natural resources and are associated with much 
less environmental damage.



Low intake of saturated fat and high intakes of vegetables, fruits, whole 
grains, legumes, soy products, nuts, and seeds (all rich in fiber and 
phytochemicals) are characteristics of vegetarian and vegan diets that 
produce lower total and low-density lipoprotein cholesterol levels and 
better serum glucose control. These factors contribute to reduction of 
chronic disease.

Vegans need reliable sources of vitamin B-12, such as fortified foods or 
supplements.”

J Acad Nutr Diet. 2016;116:1970-1980



Helsedirektoratet, 2015: 

«Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for 
blant annet overvekt, hjerte- og karsykdommer, 
diabetes og kreft. En balansert og variert 
vegetarkost egner seg for individer i alle 
livsfaser, inkludert under svangerskap, ved 
amming, i spedbarnsperioden, for barn og unge 
og for idrettsutøvere.»

www.hepla.no



Bred faglig enighet om at et (mer) 
plantebasert kosthold

•Har mange godt dokumenterte helsefordeler

•Passer for alle – barn, gravide, idrettsutøvere og 
seniorer

(se flere kilder samlet på  hepla.no)

les mer på www.hepla.no



Protein – i alle planter

• Enkelt å dekke 
proteinbehovet

• Behovet for protein er 
0,8 gram protein per 
kilo kroppsvekt per dag

• Det man spiser i dag er 
ikke det samme som 
behovet (Norske menn 
spiser nesten dobbelt 
så mye protein som de 
behøver, ifølge Norkost
3)
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Aminosyrer, Helsedirektoratet:

«Alle essensielle aminosyrer finnes i vegetabilske 
matvarer. I en variert vegetarkost vil ulike matvarer 
bidra med ulike aminosyrer slik at proteinkvaliteten blir 
god.»

Sjekk gjerne aminosyretabellene:

• Livsmedelsverket. Aminosyretabell 

• Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, 
and Amino Acids (Macronutrients) (2002) by the Food and Nutrition Board (FNB) of the Institute
of Medicine, p. 680.

www.hepla.no

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-innehall/naringsamnen/livsmedelsdatabas/aminosyrorper100g.pdf
http://www.nap.edu/read/10490/chapter/12#680


Aminosyrer, bl.a. lysin, uten kjøtt
• Protein fra mat tas ikke opp direkte i tarmen

• Protein fra mat spaltes først opp til enkelte aminosyrer

• Hvis man får i seg nok aminosyrer ila en dag, får man nok protein

• Plantekost inneholder mye protein og nok aminosyrer

• Lysin, en av essensielle aminosyrer, er det mindre av i korn, ift. melk, egg, fisk og kjøtt

• Havre, poteter og kål mer lysin enn hvete

• Et variert plantebasert kosthold dekker likevel behovet for lysin

• Vegansk kosthold bør inkludere erter/bønner for å enklere dekke lysinbehovet

• Protein i poteter er av høy biologisk verdi 

www.hepla.no



Erter og åkerbønner – sunn og 
næringsrik erstatning for kjøtt

www.hepla.no

Det kan dyrkes 40 ganger mer
erter og bønner i Norge enn i dag

40 – 70 gram erter/åkerbønner
per nordmann per dag

www.hepla.no - faktaark

http://www.hepla.no/
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Erter som menneskemat, Animalia.no

• 11.  Hva tilsvarer dette i protein per innbygger? 

• Maksimal totalavling på 60 000 tonn proteinvekster1 tilsvarer  6 gram protein per innbygger per 
dag. 

• Det teoretiske anslaget på 132 000 tonn proteinvekster1 per år, vil gi ca 14 gram protein per 
innbygger per dag.  

• Mengden protein per innbygger er beregnet på følgende måte:  Befolkningsstørrelse 5,2 mill 
(SSB). 60 000 tonn totalavling gir ca 11 kg tørre erter/bønner per person per år, eller ca 30 gram 
tørre erter/bønner per person per dag. 132 000 tonn totalavling gir ca 25 kg tørre erter/bønner 
per person per år, eller ca 70 gram tørre erter/bønner per person per dag. 

• Proteininnholdet i vekstene varierer. For friske/hermetiske erter, er proteininnholdet 4-5 % i 
spiseferdig vare. For tørre erter (jf punkt 3 ovenfor), er proteininnholdet 21,6 % 
(matvaretabellen). Regnet med  20 % proteininnhold, gir 60 000 tonn totalavling 6 gram protein 
per person per dag og 132 000 tonn totalavling gir 14 gram protein per person per dag1.

www.hepla.no



Kan kroppen utnytte næring fra 
planter godt nok?

• Opptak litt lavere for jern og sink vs. fra kjøtt

• I praksis - ingen betydning

• Det er mer enn nok jern og sink i plantekost

• Kun 20 % jern i norsk kosthold kommer fra kjøtt

• Opptaket i tarmen øker hvis man spiser grønnsaker 
eller frukt/bær sammen med korn eller belgvekster

• Heving av brøddeig/bløtlegging øker opptak

• Veganere har ikke jernmangel og blodmangel oftere 
enn altetere

• Veganer-barn utvikler seg normalt

www.hepla.no



Alle kan!
Fullverdig plantebasert 
kosthold er noe alle kan 
lære å sette sammen. 

Hvis du klarer å følge en 
middagsoppskrift klarer 
du å sette sammen 
fullverdig plantebasert 
kosthold.

www.hepla.no



Vil nordmenn overleve uten kjøtt? 

www.hepla.no

Mantra:
«Norge er et graslad»

«Det kan nesten bare dyrkes 
husdyrfôr på norsk jord»

«Ikke klima til vegansk
proteindyrkning»

«Det er forbrukeren som vil ha mye 
kjøtt, vil ikke endre matvaner»



Mantra nr.1: Forbruker 
som styrer 

kjøttproduksjonen? (ikke 
omvendt?)

Kan nordmenn endre 
matvaner? 

www.hepla.no



«Denne markedsføringen 
av kjøtt brukes strategisk 
både av kjøttindustrien 

og dagligvarekjedene for 
å styrke egen posisjon i 
markedet og for å nå 

stadig nye målgrupper.»

www.hepla.no



Direkte og 
indirekte 

kjøttreklame i 
Norge –

ca. 220 (145 + 
75) mill kroner 

per år

• Indirekte reklame: Kjøttbransjens 
markedsføringsorgan Opplysningskontoret for 
egg og kjøtt bruker 75 mill per år på 
framsnakking, ihht Omsetningsloven, statlig 
styrt

• Direkte reklame – ca 145 mill per år, SIFO 2012 
og 2014

• Hvis forbrukeren vil ha så mye kjøtt, hvorfor 
behøver kjøttbransjen reklame og eget 
opplysningskontor – 220 millioner kroner per 
år?

• Er det etisk ok å fremme mat som gir kreft, 
hjerneslag, diabetes, overvekt og forkorte livet?



«For kjøtt utgjorde utgiftene til annonsering i norske medier og ulike 
reklamekanaler 147  millioner norske kroner i 2010. Tradisjonelt har 
reklame for sjokolade og snacks vært blant de viktigste 
varekategoriene. I 2010 ble det reklamert for 205 og 144 millioner 
kroner for henholdsvis sjokolade og snacks. For frukt og grønt samt fisk 
ble det annonsert for  henholdsvis 48 og 79 millioner kroner. Reklame 
for fisk, frukt og grønt utgjorde til sammen et mindre beløp (127 
millioner) enn for kjøtt alene (147 millioner).» side 28 

www.hepla.no



Klima og 
jordsmonn –

nok mat til alle 
uten kjøtt?

Mantra nr2:

«Norge er et graslad»

«Det er nesten bare 
husdyrfôr som kan 
dyrkes på norsk jord»



www.hepla.no



Helsefremmende og næringsrike - å spise mer av 
disse gir flere helsefordeler, kan bidra til å løse vår 
tids viktigste folkehelseutfordringer
• fiber, 
• sunne plantestoffer, 
• holde sunn vekt, 
• reduserer kolesterol, 
• forebygger kreft, 
• forebygger hjerte- og karsykdom, 
• styrker immunitet... 

https://hepla.no/hjem/helsefordeler-plantebasert-kosthold/

www.hepla.no
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Produktutvikling er nøkkelen 

www.hepla.no

• Flere kjeder har allerede kommet med 
vegetarprodukter som også har solgt 
veldig bra 

• Det kan bli minst like mange produkter
av kål, havre, tang, epler, poteter o.a. 
som det er av kjøtt

• Arbeidsplasser



Matindustrien -
sunne 

halvfabrikata

www.hepla.no

• grønnsaksburgere, 

• pålegg, 

• salater, 

• frokostblandinger, 

• facon osv.



Er det å dyrke gress og korn til 
dyrefôr den beste måten å 
bruke dyrkbar jord på?

www.hepla.no

Det blir mange ganger mer 
mat/næring per dekar fra 
planter (kål, poteter o.a.) 
som menneskemat direkte

enn fra gressfôret kjøtt



Påstand:

«Ikke klima for vegansk
proteindyrkning i Norge»

Sant? 

(Jeg ville finne ut hva potensialet 
for proteindyrkning var uten 

husdyrhold)
www.hepla.no



Hvis all egnet dyrkbar jord kun brukes til å produsere 
menneskemat direkte, uten husdyrfôr? Hvor mye 
mat/næringsstoffer blir det? Kan Norge bli selvforsynt?

1. Med plantekost og 
med villfisk?

2. Kun med plantekost, 
uten fisk? (En 
akademisk interesse)

(Fangsten av villfisk tilsvarer 
450 gram fisk per nordmann 
per dag) 

(reinsdyr, elg og hjort)

www.hepla.no



Hvor mange tonn plantekost for mennesker kan 
dyrkes i Norge hvis jorden ikke «brukes opp» til å 
dyrke gress og korn til husdyrfôr? 

• Jeg fant ikke tall som var direkte tilgjengelig, 

• Data fra SSB, AgriAnalyse, NIBIO, Felleskjøpet, Framtiden, 
Opplysningskontoret for brød og korn, Havreforeningen

• Publikasjoner/dokumentasjon, ikke nok

• Mailet en gode del og fikk noen grove anslag, fra seniorforsker ved 
NIBIO Arne Grønlund, i tillegg til publiserte tall

www.hepla.no
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Dessverre ingen fordeling av bygg og havre på 
matkorn og fôrkorn, i mots. til hvete og rug

www.hepla.no



Potensialet 
(ifølge publ. 

og anslag)

• 11,3 mill dekar dyrkbar jord, der kun 1,7 mill
dekar IKKE er egnet til å dyrke menneskemat 
(såkalt overflatedyrket jord).

• Ubegrensede arealer for å dyrke kål, kålrot, 
potet o.l.

• Dyrkning av erter, åkerbønner og raps kan 
mangedobles

• Dyrkes mye korn, men brukes til husdyrfôr

• Mye mer av norskdyrket korn (havre) kan brukes 
til menneskemat



Beregning

• Antall dekar  

• Avling, kilo per dekar

• Total avling – antall kilo/tonn matvarer per år

• Delt total avling på 6 millioner nordmenn

• Delt på 365 dager  dagsrasjon, matvarer i gram

www.hepla.no



Potensielt 
areal, dekar

Avling, 
kg/dekar Totalt avling

Kg/person/ 
år

gram/person
/ dag

Erter/bønner 150 000 300 45 000 000 7,5 21

Poteter 500 000 2 000
1 000 000 

000 167 457

Havre 500 000 400 200 000 000 33 91

Grønnkål/broccoli 500 000 800 400 000 000 67 183

Sum 1 650 000
1 645 000 

000 274 (751)

www.hepla.no



Helsedirektoratets verktøy for å regne ut næringsstoffer

www.hepla.no



Dagsmeny nr.1: 
norsk plantekost, 

uten villfanget 
fisk – nok protein 

og aminosyrer, 
og de fleste 

mikro-
næringsstoffer

• 200 gram havre

• 100 gram bygg

• 8 ml rapsolje

• 50 gram erter

• 100 gram kålrot

• 500 gram poteter

• 200 gram kål

• 2 gulrøtter

• (Epler, pærer, plommer, bær) – ikke med

• (Quinoa? Ringsaker, norskquinoa.no) – ikke med



Dagsmeny nr.1
Norsk 

plantekost 
(kun planter, 

uten fisk) 

• Nok protein og aminosyrer (aminosyretabellen)

• Nok energi

• Nok omega-3 med perfekt forhold mellom 
omega-6 og omega-3

• 11% energibehovet kom fra fett – lite fett ihht. 
NNR-2012

• Nok av de fleste mikronæringsstoffer

• Lite kalsium (kyrne får kalsium gjennom 
tilsetting i kraftfôret)

• Lite selen (selenfattig jordsmonn)

• Ingen vitamin D (sol) eller vitamin B12 
(bakterier i jord, kosttilskudd)



Dagsmeny nr.2: 
norsk plantekost 
+ 50 gram sild og 

2 glass kefir –
dekker alle 

næringsbehov, 
(2200 kcal /dag)

• 200 gram havre

• 100 gram bygg

• 8 ml rapsolje

• 50 gram erter

• 100 gram kålrot

• 500 gram poteter

• 200 gram kål

• 2 gulrøtter

• 2 glass kefir

• 50 gram sild
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Konklusjon
Kosthold uten/med lite kjøtt gir fordeler for helsen, 
miljøet, gir mer mat til alle, og er fullt gjennomførbart 
på norsk jordsmonn

Kjøttreklame (politisk uvilje?) er en av hindringene

Grønnsaks-produkter er en del av løsningen

www.hepla.no



Takk for 
invitasjonen og 

oppmerksomhet! 

www.hepla.no

www.hepla.no
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PS og svar på spørsmål
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Poteter er næringsrike og 
sunne (sunnere hvis avkjølt)

• «Poteter er forholdsvis næringsrike og har høyere innhold 
av kostfiber, mineraler og sporstoffer enn  polert ris og 
vanlig pasta (4). Siden vi spiser mye potet, utgjør den en 
god kilde til kostfiber og stivelse. I tillegg bidrar poteten 
med vitamin C, kalium, vitamin B6, kobber, fosfor og 
magnesium (1, 5, 10). Potet bidrar også til inntaket av jern 
(11). 

• Proteinkvaliteten er høy og poteter kan dekke behovet for 
essensielle aminosyrer (1).»

skriver Martina Lovise Lindhart Hagen, masterstudent i klinisk 
ernæring, i en systematisk oversiktsartikkel, Norsk tidsskrift 
for ernæring nr2 2016.

www.hepla.no



• «Få studier og sprikende resultater gjør at ingen konklusjon 
vedrørende poteters helseeffekt kan trekkes, verken i forhold til hjerte-
og karsykdom, kreft eller diabetes type 2. Studiene gir ikke grunnlag 
for å kunne si at poteter bør inkluderes som en del av anbefalingene 
for inntak av grønnsaker, men studiene er heller ikke av god nok 
kvalitet til å kunne konkludere med at poteter ikke bør inkluderes som 
en del av “5 om dagen”. 

• Det trengs flere studier med formål å undersøke poteters helseeffekter 
spesifikt. Spesielt trengs det kontrollerte intervensjonsstudier for å 
kunne separere potetinntak fra andre risiko- og kostfaktorer, og for å 
kunne trekke mer spesifikke konklusjoner.»

www.hepla.no



Japansk/Okinawa – lengst 
levende og slankeste folk. 
80-85% energi fra karbo

• Okinawa-kostholdet – 80-85% energi fra karbo, 6% fra fett

• Mest søtpotet, så ris, annet korn og soya

• Mye grønnsaker

• Veldig lite fett

• Lite protein (som nordiske anbefalinger)

• Verdens lengst levende befolkning

• Willcox DC, Willcox BJ, Todoriki H, Suzuki M: The Okinawan
diet: health implications of a low-calorie, nutrient-dense, 
antioxidant-rich dietary pattern low in glycemic
load.Okinawa J Am Coll Nutr. 2009 Aug;28 Suppl:500S-
516S. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20234038

www.hepla.no
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Havre er helsefremmende:
kolesterol, HKS, diabetes type 2

• «Havre har et høyere innhold av løselig fiber, særlig 
betaglukan, sammenlignet med hvete og rug. 

• Høyt inntak av betaglukan fra havre kan gi lavere nivå av 
kolesterol i blodet. 

• Det er vist at høyt inntak av havre virker forebyggende på 
hjerte- og karsykdommer. 

• Betaglukan kan også virke regulerende på blodsukkernivået, 
noe som er positivt for diabetikere og for å forebygge 
diabetes.»

• https://snl.no/havre hepla.no – forskning om havre

www.hepla.no
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Raps
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Raps – rikere på 
omega-3 enn 
olivenolje

• http://www.umb.no/statisk/hus
dyrforsoksmoter/2005/093.pdf

• «Dersom det er ønskelig, kan en 
produsere 40 000 – 50 000 tonn 
oljevekstfrø i Norge.» 

www.hepla.no

http://www.umb.no/statisk/husdyrforsoksmoter/2005/093.pdf


9 gram «raps-fett» per innbygger per dag

www.hepla.no



Norskquinoa.no ? Hardfør

www.hepla.no



Tang og tare

• Vanlig i mange land, spesielt i Asia

• Vi mangler kunnskap om 
matlaging

• Ikke spis store mengder 

• Tangdryss, tangmel, sukkertang

• Den beste kilden til jod

• Bestill på nettet, for eksempel 
Fremtidens Mat


