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• Nasjonal gren av PAN International -
Physicians Association for Nutrition, som 
opplyser om følgende: 

• Helsegevinstene ved et sunt kosthold

• Et mer plantebasert kosthold kan løse vår 
tids viktigste folkehelse-utfordringer

• Stort samsvar mellom kosthold som er 
sunt og kosthold som er bærekraftig

• Pan-norway.org 

• Pan-int.org 

www.pan-norway.org



Læringsmål

1. Hvor mye protein behøver mennesker for god helse?

2. Hvor mye protein forbruker nordmenn per i dag? 

3. Hvilken mat kommer protein i norsk kosthold fra?

4. Hvis vi halverer forbruk av kjøtt, må vi erstatte «det tapte proteinet 
fra kjøtt» med samme mengden protein fra planter?

5. Hvor mye villfisk fanges det i Norge per nordmann per dag?

6. Hvor mange måneder i året er Norge et gressland?
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Protein og 
aminosyrer 
i norsk 
kosthold –
nøkkelord:

www.pan-norway.org

Proteinbehovet er ikke samme som dagens inntak av protein i 
2021

Nordmenn spiser en god del mer protein enn det som er 
behovet (behøver ikke erstatte «tapt protein» fra kjøtt med 
samme mengde protein fra planter)

Vi må på aminosyrenivå – lysin – om vi forsvarer vegansk 
kosthold utelukkende på norske råvarer

To ulike debatter om vi kan/vil ha fisk med eller ikke – det fanges 
over 1 kilo villfisk per nordmann per dag

FoodProFuture ved Nofima – norsk matindustri som 
forsker/satser på «norske råvarer i utviklingen av sunne og 
attraktive plantebaserte alternativ».



Hvilke planter kan dekke proteinbehovet hos mennesker? 

• Alle planter inneholder 
protein – vekst, liv og 
selledeling er ikke mulig 
uten protein – DNA, RNA.

• Bønner, erter, linser og 
kikerter er spesielt rike på 
en av de essensielle 
aminosyrene som det er 
ellers lite av i planter
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Men først: behøver vi erstatte «det tapte 
proteinet» hvis vi kutter ned på kjøtt?

Hvor mye protein behøver vi mennesker for 
god helse?
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Behovet er 0,8 gram protein per kilo kroppsvekt per dag

WHO, EFSA, Nordisk ministerråd, Helsedirektoratet

• opptil 1,2 gram protein per kilo kroppsvekt for gravide, ammende, eldre

• 1,6 gram - for toppidrettsutøvere, f.eks. maratonløpere.

• En (gjennomsnittlig) mann på 70 kilo har dermed behov for 56 gram protein i 
løpet av en dag. 

• En (gjennomsnittlig) kvinne på 60 kilo har behov for 48 gram protein per dag.

• Pan-norway.org, søk på planteprotein
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Protein må utgjøre 10 – 20 % av energiinntaket

• Det finnes rammer for anbefalt for daglig inntak – 10 – 20 % er ok

• Det vil si at om jeg har behov for 2000 kilokalorier per dag, så bør jeg få 
mellom 200 og 400 kilokalorier fra protein. 200 er ti prosent av 2000, og 
400 er 20 prosent av 2000.

• Ett gram protein gir 4 kilocalorier. (Like mange gir karbohydrat, mens ett 
gram fett gir 9 kilocalorier). 200 kilocalorier delt på 4 blir 50 gram protein. 
400 kilocalorier delt på 4 blir 100 gram protein. 

• Ved forbruk 2000 kcal per dag er behovet  50 – 100 gram protein per dag

• Vi kan, men behøver ikke spise 100 gram protein per dag. Vi behøver kun 
50 gram protein per dag 

• Mindre eller mer protein over tid → risiko for suboptimal helse. 
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Dagens inntak av protein er 
ikke det samme som behovet

• Nordmenn spiser minst 50 % mer protein 
enn det man behøver (Norkost3 tabell 22 
og vedlegg 7.7 s. 66)

• kjøtt bidrar kun med 27% av det totale 
proteininntaket for nordmenn

www.pan-norway.org

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/norkost-3-en-landsomfattende-kostholdsundersokelse-blant-menn-og-kvinner-i-norge-i-alderen-18-70-ar-2010-11
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VIKTIG!!

Kjøtt bidrar kun med 27% av det totale proteininntaket for nordmenn 
(Norkost 3, Matprat.no)

Nordmenn spiser minst 50 % mer protein enn det man behøver

→Konklusjon: 

Kjøtt kan kuttes fullstendig ut, og det blir fortsatt mer enn nok protein, 
uten at man må erstatte «det tapte» proteinet med samme mengden 

protein fra planter.
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Likevel, hvis (i teorien) hele 
husdyrholdet blir lagt ned, kan 
nordmenn få nok protein?

Svaret ligger i mengden villfisk som 
fanges i Norges farvann (1 kilo 
villfisk per nordmann per dag)

Hvis vi ikke regner med fisk? 

Hvis alle nordmenn blir veganere (i 
teorien), hvordan kan vi få nok 
protein fra norsk jord?
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Protein er 
nødvendig –
byggemateriale 
for seller, vev og 
organer

www.pan-norway.org

22 aminosyrer totalt, og 8 av dem er 
essensielle – dvs må tilføres med 
kosten

Protein fra mat tas ikke opp direkte i 
tarmen

Protein fra mat spaltes først opp til 
enkelte aminosyrer – uansett om 
det er kjøtt, melk eller havre



Aminosyrer –
det er relativt 
lite lysin i 
plantekost, men 
mye og nok 
protein totalt

www.pan-norway.org

Lysin, en av essensielle aminosyrer, 
er det relativt lite av i plantekost, ift 
melk, egg, fisk og kjøtt

Et vegansk kosthold med 
erter/bønner dekker behovet for 
lysin

Havre, poteter (og spinat og kål) mer 
lysin enn hvete og ris



Hvilke planter som kan 
dyrkes i Norge kan bidra 
til å dekke 
proteinbehovet?

Alle, og i et vegansk kosthold -
spesielt erter og bønner – de gir 
mye lysin.
Potet og havre gir mer lysin enn 
hvete og ris. 

Behovet for lysin er 38 mg per kilo 
kroppsvekt (51 for gravide). En 
person på 70 kg trenger 2,6 gram 
lysin per dag.
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Aminosyretabell
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Innhold av lysin, i milligram (mg) i 100 gram vanlige norske 
råvarer 

Dagsbehovet for lysin er 2,6 g lysin per dag

• Potet - 100 mg. 2,6 kilo poteter vil dekke 100 % av dagsbehovet for lysin. 2,6 kilo 
poteter gir kun 66 x 2,6 x 10 =1716 kcalorier.

• Grønne erter, tørkede - 1620 mg. 160 gram erter vil dekke hele dagsbehovet

• Havre - 600 mg. 300 gram havre alene kan dekke dagsbehovet for lysin, og gir 
samtidig 1554 kilocalorier – godt under dagsbehovet på ca 2000 kcal per dag

• Spinat - 88 mg.

• Fisk - 1500 mg (sild, makrell og torsk) – 150 g fisk vil dekke hele dagsbehovet.

• Hodekål - 72 mg.

• Gresskarkjerner - 1830 mg. 150 gram gresskarkjerner vil alene dekke hele 
dagsbehovet for lysin, med god margin når det gjelder det daglige kaloribehovet 
på 2000 kilokalorier.
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Kan Norge, teoretisk sett, dekke
befolkningens proteinbehov uten å drette opp dyr 
for konsum?   (Med eller uten villfisk)

Ja, så lenge man får nok lysin. 1. Husk at nordmenn 
spiser mye mer protein enn man behøver!!! En mann 70 kg 
behøver 56 gram protein per dag, men spiser 112 gram 
(Norkost 3)

• 2. FISK: 150 gram fisk per dag gir nok lysin. 
Det fanges over 1 kilo villfisk per nordmann 
per dag. Ellers mye protein i plantekost

• 3. Norsk plantekost alene – trolig også (man 
må regne på jordareal og lysin) 

www.pan-norway.org
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Helsedirektoratets verktøy for å regne ut næringsstoffer
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Hjemmelagde kålrot- og gulrotburgere –
gammeldags?
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Norsk institutt for bioøkonomi 
(NIBIO) har nylig vurdert 
dyrkingspotensialet for belgvekster 
i Norge. De konkluderer med at 
det er mulig å dyrke ti ganger så 
stort areal av erter og åkerbønne 
som det vi gjør i dag.

Dette vil gi en produksjon på cirka 
80 000 tonn. Hvis det meste av 
dette kan brukes til mat, vil det 
langt på vei dekke et framtidig 
norsk forbruk av belgvekster.

Hvis vi til sammenligning legger 
EAT-rapportens anbefalinger til 
grunn, om å spise 50 gram 
belgvekster per person og dag, vil 
dette med dagens befolkning 
utgjøre cirka 100 000 tonn.
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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
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https://snl.no/kolesterol
https://sml.snl.no/hjertesykdom
https://sml.snl.no/diabetes
https://snl.no/havre


Produktutvikling 
er nøkkelen
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• Det kan bli minst
like mange 
produkter av kål, 
havre, tang, epler, 
poteter som det er
av kjøtt

• Arbeidsplasser



Kan vi produsere nok vegetabilsk mat?

Slide ved Arne Grønlund, tidl. seniorforsker ved 
NIBIO

27

Vi kan mangedoble produksjonen av:
• Potet 
• Havre
• Belgvekster
• Andre grønnsaker

Gønnsaker utgjør 0,7 % av jordbruksarealet i Norge

Poteter og grove grønnsaker kan dyrkes utenfor kornområdene
Gir 20-30 ganger så mye mat per dekar som ammeku



Hvorfor er 
mantraet
«Norge er et 
grasland» feil?
(hvor lenge
varer norsk
sommer og
vinter?) 
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Norge er «et grasland» 
kun 4 måneder i året

• Kuer og sauer lever lengre enn det, 
og kan ikke beite om vinteren

• Hva spiser kuer om vinteren?

1)Kraftfôr – både norsk og importert. 

2)Høy – mye av det dyrkes på Østlandet, 
der menneskemat kan dyrkes isteden

www.hepla.no
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I tillegg til å bruke 90 % norsk dyrket land, Norge 
imports 1 million tonn råvarer for å lage kraftfôr for husdyrene

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/statistikk-og-

utviklingstrekk/utvikling-i-jordbruket/kraftforstatistikk

Totalt bruker Norge 2 millioner tonn råvarer for å lage

husdyrfôr

(1 mill import, 1 mill dyrket i Norge) 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/statistikk-og-utviklingstrekk/utvikling-i-jordbruket/kraftforstatistikk


Soyaimporten til husdyrfôr (utenom laks) 

• Denne mengden soya alene (ca. 160 0000 tonn 
per år – så mye spiser norske husdyr, tall 2020) 
kan dekke proteinbehovet til minst halvparten 
nordmenn.

• Alle slags husdyr, også kuer og sauer, spiser 
soya.

• Sauer og kuer spiser halvparten av all 
soyaimport.
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Gressdyrking fortrenger 
dyrking av plantekost

• Dyrket mark – om lag 10 millioner dekar. Av 
dette er det 30 prosent som egner seg til å 
dyrke matkorn. 

• «90 prosent av jordbruksarealet går i praksis i 
dag til å dyrke dyrefôr, som blir omsatt til kjøtt, 
melk eller egg.» (regjeringen.no, Jordvern)

• 44 prosent av landets ammekyr (kjøttfe, 
kyr som kun brukes til å produsere kjøtt 
og ikke melk) og 16 prosent av landets 
sauer går på korndyrkingsområder.

• https://www.nrk.no/norge/etterspor-mer-dyrking-av-gronn-
menneskemat-_-men-der-gar-kyrne-1.14916748
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Norsk jord/ dyrket areal er delt inn i 6 
dyrkningsklasser – avhengig av jordsmonn-
kvalitet og hva som kan dyrkes 

https://www.agrianalyse.no/getfile.php/13898-
1513669775/Dokumenter/Dokumenter%202014/R6%20%C3%98kt%20matpr
oduksjon%20p%C3%A5%20norske%20arealer.pdf

https://www.agrianalyse.no/getfile.php/13898-1513669775/Dokumenter/Dokumenter%202014/R6%20%C3%98kt%20matproduksjon%20p%C3%A5%20norske%20arealer.pdf


Kan Norge trygt, mtp. helse og 
selvforsyning, for eksempel halvere 
produksjon av kjøtt (uten å erstatte den 
med f.eks. oppdrettslaks)? 

1. Nordmenn spiser for mye protein ift behovet

2. Fisk (fanges mye, 150 gram fisk per dag dekker 
alene behovet for lysin, ellers er det nok protein i 
norske planter)

3. Husdyrfôr legger beslag på dyrking av plantekost

4. Produktutvikling - FoodProFuture
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Takk for 
oppmerksomhet!

Pan-norway.org

#planteprotein
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