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«Cardiabesity» og kreft - vår tids største
folkehelseutfordringer. Kosthold kan forebygge en del



Dagens mat-, helse- og landbrukspolitikk er
hodeløs og usammenhengende
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Årsaker/risikofaktorer til for tidlig død?
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Samfunnsgevinsten av å følge rådet om 
mindre kjøtt = ca. 30 milliarder kroner per år



Et mer plantebasert kosthold enn kosthold ihht statens kostholdsråd vil 
gi ytterliggere helsefordeler (Springmann, Oxford, 2016)

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

Economic valuation of the health and environmental benefits of dietary change compared with a reference scenario for the year 2050. 

©2016 by National Academy of Sciences



Potential health hazards of eating red meat

Potential health hazards of eating red meat, Volume: 281, Issue: 2, Pages: 106-122, First published: 06 September 2016, DOI: 
(10.1111/joim.12543) 
Journal of Internal Medicine  Volume 281, Issue 2, pages 106-122, 6 SEP 2016 DOI: 10.1111/joim.12543
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/full#joim12543-fig-0002

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.2017.281.issue-2/issuetoc
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12543/full#joim12543-fig-0002


Nordic Council of Ministers, NNR-2012
“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.»



Statens fagråd, 2011

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.»

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!

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


Helsedirektoratet, 2015. Vegetarisk kosthold

• «Godt sammensatt vegetarkost er ernæringsmessig 
fullverdig og kan ha positive helseeffekter med tanke på 
forebygging og behandling av flere sykdommer.

• Vegetarkost er forbundet med lavere risiko for blant annet 
overvekt, hjerte- og karsykdommer, diabetes og kreft.»

Les mer på hepla.no - siter, del og kopier!

https://helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/vegetarisk-kosthold/naringsrik-vegetarkost


Å dyrke mindre husdyrfôr og mer planter til mennesker vil 
gi mat til flere. Plantekost vs. mat fra dyr:

--Lavere utslipp av CO2 per gram protein

--Mer næring (energi og protein) per areal dyrket jord

--Gjennomførbart, miljøvennlig og bærekraftig i nordiske forhold 

«… mesteparten av arealet med fulldyrket 
eng i Norge kan brukes til produksjonen av 
poteter og de viktigste grønnsakene (kål, 
kålrot og gulrot).» 

Side 10 og 11 i rapporten: Mittenzwei, Milford, Grønlund. NIBIO, 2017. Utredningsnotat. Status og potensial for økt 
produksjon og forbruk av vegetabilske matvarer i Norge. https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2451799
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Klimautslipp fra ulik mat, i mengde CO2 per kalorimengde

Arne Grønlund, seniorforsker em. ved NIBIO 18

Middels 
utslipp

Lavt utslipp

Høyt utslipp



Energiproduksjon med ulike produkter, i kalorimengde per dekar

Arne Grønlund, seniorforsker em. ved NIBIO 19

Mcal/dekar

Lav  produksjon 
og høyt 

klimagassutslipp

Høy produksjon 
og lavt 

klimagassutslipp

Middels 
produksjon og 

klimagassutslipp





Hva gjør staten i praksis?



Staten lovfester generisk reklame for kjøtt, og krever inn 
ca. 80 millioner kroner per år (betales av bønder)

Omsetningsavgift. Landbruksdirektoratet https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift
Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343

https://www.slf.dep.no/no/4522/omsetningsavgift
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-20-1343


Kostråd skal ta hensyn til matkultur
Matkultur – skapes ikke i vakuum
Tar/har staten ansvar for matkultur? 

Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge 
kroniske sykdommer – Metodologi og vitenskapelig 
kunnskapsgrunnlag

“Rådene tar utgangspunkt i matvarer og en 
matkultur som er vanlig i Norge. Kostrådene bør også 
inkorporeres slik at matglede og matens viktige 
sosiale betydning kan opprettholdes”.
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https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/400/Kostrad-for-a-fremme-folkehelsen-og-forebygge-kroniske-sykdommer-metodologi-og-vitenskapelig-kunnskapsgrunnlag-IS-1881.pdf
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