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I vår har jag känt 
mig mycket 
stolt över vår 

förening. Vi 
fick möjlig-
het att ställa 

ut en poster 
på Arbets- och 
miljömedicins vårmöte i Umeå. Jag 
gjorde då en djupdykning i våra gamla 
verksamhetsberättelser. Sammanställ-
ningen av vad vi gjort på 15 år blev im-
ponerande! Trots att jag varit med näs-
tan hela tiden kunde jag inte tro att det 
var så mycket. Läs och bedöm på hem-
sidan www.dnsy.se/lfm!  
   De senaste dagarna har jag återupp-
levt seminariet Mat för livet 16 februa-
ri. Jag har lyssnat på föreläsarna och 
tittat på deras bilder. Vilken fantastisk 
dag det var! En sådan mängd informa-
tion vi fick! 
   Ett av föredragen handlade om gifter-
na i vår mat. Förutsättningen för att jag 
skulle kunna återuppleva dagen var den 
tekniska utrustningen, dvs min MP3-
spelare och ett USB-minne. Båda är en 
del av det kemikaliesamhälle som vi 
måste komma ifrån. Samtidigt så är det 
dessa hjälpmedel som möjliggjort de 
fylliga referat ni finner i denna tidning.  
   Dagen avslutades med en panelde-

batt. Här deltog även Annika Carlsson-
Kanyama, Industriell ekologi KTH, 
Energi och miljösäkerhetsgruppen, 
FOI. Det var mycket som sades.  
 
Om konsumenterna 
• Det var medlemmarna i konsu-
mentföreningarna som pressade fram 
hela den ekologiska handeln. 
 
Om samhället 
• Det är de kulturer som valde jord-
bruket som har gått vidare mot den mo-
derna tekniken, ”civilisationen”, kultu-
ren. Alla behövde inte vara inblandade 
i att skaffa mat för dagen. En del kunde 
vara kreativa inom andra fält. 
• Furstarna hade lättare att utöva sin 
makt om de satt på spannmålslager i 
stället för på rotfruktslager. 
 
Om innehållet 
• Vi ska inte glömma att långt in på 
1900-talet hade vi ganska utbredd när-
ingsbrist. I Norrland fanns brist på järn 
och c-vitamin.  
• Vi har glömt bort bären och deras 
värdefulla innehåll 
• Vi har metoder som syrning och 
konservering som gör att vi kan få när-
producerade grönsaker och frukter året 
runt. 
• När vi börjar odla vilda sorter för-
lorar vi en del av de nyttigheter som 
finns i de vilda varianterna. 
• Vi vet alldeles för lite om det 

goda innehållet. 
 
Om energi 
• Vi kan bli nettoproducenter av 
energi igen, såsom jordbruket var före 
oljeperioden. 
• Fysisk aktivitet är egentligen vik-
tigare för hälsan. Det är bra att vi måste 
lägga in mer fysisk aktivitet i livsme-
delsproduktionen. 
 
Om arealer 
• Mer än 90% av produktionen i 
världen är vall, bete eller ris. 
• När Ät S.M.A.R.T. användes som 
utgångspunkt för att beräkna hur stor 
areal som behövs för att framställa mat 
och olja för en person blev det ungefär 
1 250 m2. Därtill behövs extra frukt 
och grönsaker för att täcka behoven 
varje dag. 
• Om man äter ekologiskt produce-
rat kött så går det åt större arealer pga. 
grovfodret, men en del kommer från 
beten som annars inte skulle utnyttjas. 
Om man äter mindre kött och det är 
ekologiskt går det åt betydligt mindre 
ytor. 
 
Om djurhållning 
• Djuren är en ekologisk resurs som 
håller uppe ekologiska balansen. 
• Laktovegetarianer lever i symbios 
med köttätarna. 

(Forts. på sidan 2) 
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• Djuren ger även värme, kan vara 
bra vid oljebrist.  
 
Om gifter i maten 
• Att ta fram arter som är mer resis-
tenta mot sjukdomar betyder att ta fram 
arter med högre giftinnehåll. 
• När vi tittar på kemikalieanvänd-
ningen tar vi inga hänsyn till de icke 
aktiva ämnena i en produkt. 
• Dansk studie visade bättre sper-
miekvalitet hos eko-bönder än hos tra-
ditionella bönder. 
• Vi är beroende av de långa fettsy-
rorna i fisken. Men vi har skitat ner fis-
ken med kemiska föroreningar.  
 
Om lokal produktion 
• Det är inte självklart att långväga 
transporterad mat släpper ut mer koldi-
oxid än närproducerad växthusmat. 
• Jag tror väldigt starkt på lokal pro-
duktion. Vi måste befästa kunskapen så 
vi kan anpassa oss till ett föränderligt 
klimat. 
• Det gemensamma lokala ansvaret 
får många andra positiva effekter med 
delaktighet, sociala relationer etc.  
 
Slutsatser   
Mina slutsatser från dagen kan sam-
manfattas i två punkter: 
• Ät S.M.A.R.T. är en bra utgångs-
punkt när man diskuterar kostvanor ur 
perspektivet hälsa och miljö. Kanske 
borde man dock trycka mer på grova 
grönsaker och mindre på spannmåls-
produkter. 
• Vi MÅSTE lägga om jordbruket 
till ekologiskt kretsloppsjordbruk. 
   Att helt överge ostmackan och fil-
mjölken känns dock omöjligt … 

Ingrid Eckerman 

ATT ODLA FÖR HÖGRE 
NÄRINGSINNEHÅLL, 
GÅR DET? 
Föreläsare: Bengt Lundegård,  
agronomie dr, Lantbruksuniversitet 
 
Idag har vi i Sverige 30 gånger högre 
energianvändning än vad bi behöver 
för att överleva. I USA är energiåt-
gången 60 gånger större. 
   Frågeställningen är ”Att odla för hög-
re näringsinnehåll – går det?” Svaret är 
ja. Problemet är att vi inte vet vilka av 
växtens substanser som är nyttiga och 
som vill ha. Läkarkåren har inte visat 
något större intresse för detta. Jag som 
växtodlare vet inte riktigt hur jag ska 
göra, vad jag ska sträva efter. 
   När det gäller matens kvalitet är det 
många faktorer som spelar in: 
• Nutritionell – innehåll av energi, 
byggstenar och essentiella reglersub-
stanser (vitaminer och mineral). Cirka 
50 ämnen av över 100.000 ämnen an-
ses idag vara livsnödvändiga. 
• Hygienisk – fri från mikrobiell 
kontaminering, inkl. mykotoxiner. 
• Hälsopåverkande - förekomst av 
önskvärda och icke önskvärda icke-
nutritionella ämnen. 
• Lagring – tåla lång lagring utan 
negativ effekt på övriga kvaliteter. 
• Teknisk – industriella önskvärda 
egenskaper. 
 
Förändringar 
   Extrapolering av data (jägar/ 
samlarkost), tidsobservationer och 
kostförändringar under de senaste 100 
åren visar att vi, förutom sänkt energi-
intag, också sänkt intaget av vitamin C 
från ca 500 mg/dag till 60 mg/dag, hal-
verat det dagliga intaget av vitamin E, 

ökat intaget av mättade fetter och ökat 
omega-6/omega-3-kvot i livsmedlen. 
Intaget av magnesium har sänkts dras-
tiskt under 1900-talet, från 1200 mg/
dag  till 200 mg/dag.  
   Vi har alltså ändrat kosten och kost-
vanorna. Samtidigt har produktionen 
per hektar ökat tack vare högre koldi-
oxidhalt i luften och ökad gödslingsin-
tensitet. Vi har ökad användningen av 
icke förnyelsebara resurser och av icke 
naturliga kemikalier och föroreningar. 
Växtförädling, som varit mer inriktad 
på produktion än på kvalitet, har gett 
oss nya sorter. Det har skett fysikalis-
ka, kemiska och biologiska förändring-
ar av den odlade marken, vilket medför 
förändrat upptag av näringsämnena och 
påverkad kvalitet. 

   Att tillföra olika näringsämnen med-
för inte alltid bättre kvalitet. Höga hal-
ter av kväve i jorden sänker ofta halter-
na av askorbinsyra. Tillförsel av kväve 
gör att grönsakerna och frukterna blir 
större, men näringsämnena blir då ut-
spädda – liksom aromämnena.   
 
Ekologisk mat 
   Ekologiskt odlad mat är lika hygie-
nisk som annan mat, om man följer 
regler och rutiner. Att ekologiska livs-
medel skulle vara mer kontaminerade 

(Forts. från sidan 1) 

(Forts. på sidan 3) 

NYHETSBREV FÖR  
LÄKARE FÖR MILJÖN  
ISSN 1103-081X 
 
Prenumerationsavgift 100 kr. 
Möjlighet till annonsering finns. 
 
Ansvarig utgivare 
Karl-Henrik Robèrt, Det Naturliga Steget, 
Garvargatan 9c, 112 21 Stockholm.  
 
Redaktör 
Ingrid Eckerman, Statsrådsvägen 11,  
128 38 Skarpnäck. Tel 08-600 15 56.  
E-post ingrid@eckerman.nu  
 
 

Ordförande 
Tryggve Årman, Barnens sjukhus, Karo-
linska Universitetssjukhuset Huddinge 
Majrovägen 13, 122 45 Enskede 
E-post tryggvearman@hotmail.com 
 
Medlemsavgift 
Årsavgiften är 250 kr för fullbetalande 
medlem, 100 kr för studerande medlem-
mar och 400 kr för stödmedlemmar. Av-
giften kan sättas in på postgiro 14 43 65-4. 
Glöm inte namn och adress även vid inter-
netbetalning! 
 
Hemsida  
www.dnsy.se/lfm  
 

Föreningen 
LfM är en ideell opolitisk organisation, 
bildad 1991 med ca 300 medlemmar. LfM 
ingår i DNSy, Det Naturliga Stegets yr-
kesnätverk, och är associerad till ISDE, 
International Society of Doctors for the 
Environ-ment och HCWH, Health Care 
Without Harm. Föreningen är öppen för 
läkare och övriga verksamma inom hälso- 
och sjukvården. Annan kan bli stödmed-
lem. 
 
Föreningens adress 
LfM, Box 2277, 103 17 Stockholm.  
E-post lfm@dnsy.se. 
Pg 14 43 65-4.  Bg 5063-8956 
Org.nr. 80 24 00-2782.  

Läkare för Miljön 2-3/2006 

Procent minskning av mineralinnehåll i amerikanska och britsiska grönsaker

Mineral
USA 1963-1992 (13 frukter

och grönsaker)
Storbritannien 1936-1987
(20 frukter och grönsaker)

Kalcium - 29 - 19

Magnesium - 21 - 35

Natrium Ej analyserat -43

Kalium   - 6 - 14

Fosfor - 11   - 6

Järn - 32 - 22

Koppar  Ej analyserat - 81



av E-coli eller innehålla högre halter av 
mykotoxiner än konventionella har ej 
hittills kunnat visas.  
   Fettsyrasammansättningen i kött, ägg 
och mjölk kan styras via utfordringen. 
Gräs innehåller naturligt ca 60% ome-
ga-3-fett-syror, vilket är i nivå med in-
nehållet i linolja. Mer extensiva former 
av uppfödning, med ökad grad av ute-
vistelse och tillgång till grönfoder har i 
vissa studier visat sig kunna påverka 
fettsyrasammansättningen positivt. För-
ändringar i köttets fettsyramönster har 
vidare visat sig kunna sänka kolesterol-
värdet och därigenom risken för hjärt-
kärl-sjukdom i samband med intag av 
kött.  
   När det gäller animalisk föda är det 
utfodringen som styr. Grisar som har 
fått i sig mer grovfoder kan innehålla 
högre halter fleromättade fettsyror än 
det konventionellt producerade. Gräs 
innehåller naturligt ca 60% omega-3-
fettsyror, vilket är i nivå med innehållet 
i linolja. Uppfödningssystem baserat på 
grönbete kan leda till att omega-3-
fettsyror anrikas på bekostnad av ome-
ga-6-fettsyror, något som ur hälso-
synpunkt ger ett bättre kött. Man har 
funnit högre halter av E-vitamin i kött 
från grisar som fötts upp med tillgång 
till E-vitaminrikt gräs och att detta i 
viss mån kan kompensera för den öka-
de omättnadsgraden i fettet så att köt-
tets hållbarhet inte försämras. Små-
grisar som går ute får ej heller automa-
tiskt järnbrist, troligen pga. markfloran. 

Att höns och grisar går ute har dock 
visat sig ge ökad risk för angrepp av 
patogener. Många av dessa är inte farli-
ga för människan. 
   Ekologisk mjölk har, jämfört med 
konventionell mjölk, lägre urea- och 
seleninnehåll, lägre celltal, högre halt 
av vitamin E i 7 utav 10 prover (dansk 
studie), 2-3 gånger högre halt av beta-
karoten (dansk studie), gynnsammare 
(lägre) omega-6/omega-3-kvot samt 
högre halt av konjugerad linolsyra 
(CLA: conjugated linoleic acid). CLA 
har under senare år tillskrivits olika po-
sitiva hälsoegenskaper, däribland före-
byggande av cancer och åderförfettning 
   Ekologiskt odlade rotfrukter och 
bladgrönsaker har högre halter av vita-
min C. Totalsumman protein kan vara 
lägre men halten essentiella aminosyror 
är betydligt högre. Mineralhalten (Mg, 
Fe) tenderar att vara högre. Nitrat-
halten är vanligen lägre, och det finns 
naturligtvis inga rester av pesticider.  
   Djurstudier tyder på att ekologiskt 
foder har en gynnsammare effekt på 
djurs hälsa, framför allt avseende på 
reproduktion och graviditetens utfallet, 
än konventionellt foder. Djuren före-
drar dessutom ekologisk odlad mat 
framför konventionell.  
 
Pesticider 
   Alltfler studier visar på negativa ef-
fekter av pesticider. De är hormon-
störande, dvs. påverkar det endokrina 
systemet. 
   Små barn är speciellt känsliga av fle-

ra orsaker: Deras inre organ utvecklas 
fortfarande. De kanske inte byggt upp 
nedbrytningssystemen. Barn äter 6-10 
ggr mer per kg kroppsvikt än vuxna. 
Beteenden som att leka på marken eller 
stoppa saker i munnen ökar risken för 
exponering av pesticider som används i 
hemmiljö. I USA, där man använder 
betydligt mer kemikalier i hemmen, har 
man i skrap från barns händer hittat 20-
30 kemiska substanser.  
   Därför måste gränsvärdena vara 
mycket lägre för barnen. Det är en 
självklarhet att barnmat på burk ska 
vara ekologisk!  
   Resthalter av bekämpningsmedel fö-
rekommer i uppemot hälften av de ana-
lyserade grönsaksproverna, men det är 
bara några procent som överskrider 
gränsvärden. Under 1995–1998 mins-
kade förekomsten av resthalter i frukt 
och grönt, men har sedan 1998 haft en 
viss tendens till att öka igen. Bekämp-
ningsrester hittas betydligt oftare i im-
porterade vegetabilier än i svenska.  
   Det finns ingen FASS för våra grö-
dor. Vilka bieffekter har kemikalierna? 
Det finns beskrivet att brist på  magne-
sium och fosfor orsakats av kemikalier. 
Sker metaboliska förändringar när vi 
använder ”normala” doser på potati-
sen? Många marker är redan kontami-
nerade av tungmetaller. Ökad kväve-
gödsling medför att mer tungmetaller 
tas upp av växterna. Här finns inga 
större skillnader mellan ekologisk och 
konventionell odling. 
 
Fytokemikalierna 
   Under de senaste åren har forskarna 
upptäckt ämnen inom växtriket, som ej 
tillhör det traditionella essentiella äm-
nena, utan uppvisar ännu bättre hälso-
effekter än dessa. Ämnena kallas för 
fytokemikalier och tillhör den stora 
gruppen av sekundära ämnen som pro-
duceras inom växtriket. Fytokemikalier 
tros verka genom en rad olika mekanis-
mer: inducering av detoxifieringsen-
zym, inhibering av bildning av nitros-
aminer, utspädning och bindning av 
carcinogener, förändring av hormon-
metabolism och antioxidant aktivitet. 
   Halten fytokemikalier anses vara 
högre i ekologiska produkter. Detta har 
visats för lykopen i tomat, polyfenoler i 
potatis, flavanoler i äpple och resvera-
trol i rödvin. Det har beräknats att 
ekologiska produkter skulle kunna in-

(Forts. från sidan 2) 
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nehålla 10-50% högre halter av fytoke-
mikalier än konventionella produkter. 
Halten salicylsyra var i snitt 177 ng/
gram i ekologisk grönsakssoppa (11 
prover) jämfört med i snitt 20 ng/gram i 
konventionell grönsakssoppa (20 pro-
ver) (brittisk studie). Ekologisk diet hö-
jer halten flavonoider i kroppen hos 
människor och kan reducera risken för 
hjärtattack. 13 % av de antroposofiska 
barnen i Järna hade allergier jämfört 
med 25 % i en vanlig skola inne i Järna. 
   Trots att vi kan påvisa antioxidativ 
effekt av antioxidanter saknar vi fortfa-
rande bevis för att denna påverkan är 
kopplad till en bättre hälsa på lång sikt 
(Dragstedt, 2003). 
 
Innehållet 
   Många studier visar högre halter av 
vitamin C, magnesium, järn och fosfor i 
ekologiskt odlad mat än konventionell. 
Däremot är nitrathalterna lägre.  
   I en studie av höstvete på ekologisk 
och konventionell gård visade det sig 
att variationen mellan åren var större än 
mellan systemen; man fick samma 
skörd i förhållande till upptaget N; sä-
den hade lägre N-halt och proteinhalt 
beroende på lägre tillgänglighet av N. 
Det fanns ingen skillnad i angrepp av 
sädesburna sjukdomar men högre halt 
järn och selen i ekologisk vete, som 
varken kunde korreleras med skillnader 
i innehållet av ämnena i gödselmedel 
eller mark.  
   Tomatförsök visade bättre smak och 
högre halt vitamin C hos organiskt 
gödslade tomater (2 av 3 försök). Gräs-
klipp ledde till svavelbrist och lägre 
halt av fosfor. Organisk odling ledde 
till högre halt av organiska syror, lägre 
halt av nitrat och högre halt av klorid. 
För halten av lykopen fanns ingen skill-
nad.  
   En multivariatanalys av innehållet av 
ca 200 metaboliter gav en markant 
skillnad mellan organiskt gödslade och 
mineralgödslade tomater. Gödseltyp 
(organiskt eller oorganiskt) gav större 
skillnader mellan tomaternas kemiska 
innehåll och sensoriska kvalitet än kvä-
veform (ammonium eller nitrat). 
   Studier på purjolök och vitkål visade 
lägre halt av glukosinolater (svavelrika 
kväveinnehållande ämnen) i vitkål od-
lade med gröngödsel än i konventionell 
odlad vitkål samt vitkål gödslad med 
hönsgödsel. Halten av alkycysteinsul-

foxid (dito) var lägre i gröngödslad pur-
jolök än i mineralgödslad. Orsaken an-
ses vara svavelbrist. 
 
Jordbruket 
Till att börja med måste vi sköta om 
humuslagret och floran som finns där. 
Vi måste ta hänsyn till art, väderlek, 
partikelstorlek. Vi ska gödsla för män-
niskan, med medel vi behöver men inte 
med ämnen vi inte behöver.  
   Det finns fördelar med organiska 
gödselmedel: Bättre frigörelse av sva-
vel i relation till kväve, bättre samman-
sättning av mineralämnen och bättre 
upptagning av negativa mikronärings-
ämnen som borat, selat, molybdat, och 
ev kromat. Dessutom ökad upptagning 
av vitamin B12. Ökad halt klorid gyn-
nar upptagning av bl.a. positiva joner, 
t.ex kalium ev magnesium. Bättre vat-
tenhållande förmåga. Bättre mykorrhiza 
som medför ökad upptagning av fosfor. 
   Vi måste alltså ta tillbaka djuren 
och återgå till kretsloppsjordbruket. 
 
Slutledning 
• Val av produktionssystem påver-
kar produkternas kvalitet – oftast till 
det ekologiska systemets fördel. 
• Val av gödselmedel (stallgödsel, 
kompost, gröngödsling, mineralgödsel 
mm) påverkar kvaliteten men vi vet 
ännu ej om skillnaderna är positiva el-
ler negativa. 
• Vi vet ej vilka mekanistiska pro-
cesser som ger upphov till uppkomna 
skillnader. 
• Ökad kunskap om hur produk-
tionsåtgärder påverkar kvaliteten hos 
våra livsmedel är ett viktigt steg i en 
utveckling av hållbara, lokalbaserade 
produktionssystem. 
   Ökad kunskap behövs inom områden 
som markprocesser i ekologisk odling – 
främst markorganismers funktion, olika 
organiska gödselmedels mineral-
ämnesinnehåll och gödsel-erkan, växt-
processer som styr prioriteringen mel-
lan biomassaproduktion och produktio-
nen av icke biomasserelaterade ämnen 
(sekundära metaboliter), medicin och 
nutrition, samt animalieproduktion, 
djurs beteenden och utfodring. 
   Utveckling av relevanta mätmetoder 
behövs. För detta behövs ett tvärve-
tenskapligt forskningscentrum!!! 

Ingrid Eckerman 

 

OLIKA DIETERS  
INVERKAN VID  
INFLAMMATORISK 
SJUKDOM 
Föreläsare: Docent Lars Sköldstam, 
specialist i reumatologi, Oskarshamns 
sjukhus 
När jag började forska om ledgångsreu-
matism (reumatoid artrit, RA) och kost 
cirkulerade det många påståenden om 
lämplig kost. Från hälsokoströrelsen 
rekommenderades mjölkfri kost, vegan-
kost och fastekurer. I Lund ville man 
pröva fiskoljekapslar. Vegetarianism 
har gamla anor, och där borde finnas 
någon sanning.  
   Vad vet vi då om samband mellan 
kosten och RA? En fallkontrollstudie 
av Heliövaara et al 1994 stödjer hypo-
tesen att låga antioxidantnivåer är en 
riskfaktor för RA. Enligt en annan fall-
kontrollstudie av Shapiro bidrar omega 
3-fettsyror till att förebygga RA. Lions 
et al visade 1999 i södra Grekland att 
högt intag av grönsaker och olivolja 
hade samband med låg risk för RA. 
Prevalensen och incidensen av RA i 
norra Grekland är låg. 
   I de svenska studier som gjorts har 
det visats att 3 av 4 patienter blir kort-
varigt bättre av fastekurer. Laktovege-
tarisk kost medförde ingen skillnad. 
Vegankost gav mycket små skillnader 
som ej var signifikanta.  
   Vi vet att metabola syndromet (högt 
blodtryck, höga blodfetter, insulinresi-
stens och bukfetma) aggraverar RA. 
Enligt tvillingstudier står miljöfaktorer 
för minst ca 80% av risken, arvet för ca 
20%. Det är dock få miljöfaktorer som 
vi vet något om. Om man har längre 
utbildning så står man sig lite bättre än 
de som har kortare. Unga kvinnor som 
börjar röka tidigt har ökad risk att få 
RA i medelåldern. 
   Det saknas vetenskapligt underlag för 
att antioxidanter skulle förebygga sjuk-
dom. Däremot kan frukt och grönsaker 
ha gynnsamma effekter. 
   När det gäller levnadsvanor ska vi 
inte titta bara på hjärt-kärlsjukdomar 
utan också på andra kroniska sjukdo-
mar. Den kroniska inflammation som 
predisponerar för hjärt-kärlsjukdomar 
liknar väldigt mycket den inflammation 
man har vid RA. Äta knapert och hälso-
samt är gammal erfarenhet som verifie-

(Forts. från sidan 3) 

(Forts. på sidan 5) 
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ras i experiment med möss, där obe-
gränsad tillgång till föda ökade morta-
liteten med 50%.  
   Vi ville knyta ihop metabola syndro-
met med andra kroniska inflammatio-
ner. I Lyons hjärt-studie 1994 utgjor-
des studie-populationen av franska 
män som haft en hjärtinfarkt. Hälften 
fick lägga om kosten till s.k. kretensisk 
medelhavskost och hälften fortsatte 
med fransk husmanskost. Efter 27 må-
nader hade 16 män i husmanskostgrup-
pen avlidit men endast 3 män i medel-
havskostgruppen.  
   Med ”medelhavskost” brukar man 
mena den kost man åt på Kreta på 40-
50-talet, dvs. enkla mänskor under små 
förhållanden (bild 1, 2). Man odlade 
egna grönsaker, man hade egna höns, 
en get som gav mjölk, och man fiska-
de. Vissa saker, som t.ex. rött kött, åt 
man bara när det var fest. Köttet och 
även annan mat hade dessutom en helt 

annan kvalitet än det vi kan handla 
idag. 
   I vårt försök inkluderade vi 60 pati-
enter med kliniskt aktiv men ändå sta-
bil RA sedan minst 2 år. De flesta var 
överviktiga kvinnor i 60-årsåldern, och 
de hade haft klassisk RA i 15 år. Två 
eller tre i taget togs in på dagavdelning 
under tre veckor. Den första dagen 
gjordes mätningar och provtagningar. 
Den andra dagen randomiserades pati-
enterna parvis. Hälften fick sedan me-
delhavskost och andra halvan vanlig 
sjukhuskost. De som stod på medel-
havskost fick undervisning av dietist, 
recept och matsedlar. De fick ta med 
sig hem matfett, grönsaker och grönt 
te. Därefter fick de fortsätta hemma i 
nio veckor med egentillagad kost av 
respektive sort. Mätningar gjordes efter 
sex och tolv veckor. 
   Båda grupperna förbättrades under de 
tre veckorna på avdelningen. Därefter 
återgick kontrollgruppen till sitt ur-

sprungliga status, medan förbättringen 
kvarstod hos interventionsgruppen 
(bild 3). Studie var öppen, dvs. både 
experimentpersonen och undersökaren 
visste vilken kost personen fick. Detta 
är en svaghet i studien, men resultatet 
stämmer med andra liknande kostun-
dersökningar.  
   Slutsatsen blev att medelhavskost har 
en lindrande effekt på reumatoid artrit, 
och att den kommer inom 12 veckor. 
Förutsatt att effekten av medelhavskost 
inte är övergående bör patienter som 
äter så över lång sikt kunna räkna med 
en betydelsefull hälsovinst. 

Ingrid Eckerman 
 

MILJÖASPEKTER  
PÅ OLIKA KOST-
ALTERNATIV 
Föreläsare: Stig Norder, forskare kost, 
resurser, hälsa, Lunds universitet  
 
Vad vi äter påverkar i högsta grad mil-
jön, men samtidigt påverkar miljön oss. 
Frågan är om vi kan förändra miljöbe-
lastningen om vi ändrar på vår kost, 
t.ex. om vi lägger om den till paeloli-
tisk kost? 
   Varför bör vi diskutera en kostom-
läggning? Vi kommer att bli dubbelt så 
många människor på jorden som vi är 
idag. Samtidigt närmar vi oss ett läge 
där fler människor skadas eller dör på 
grund av fetma än på grund av svält. 
Den resursbelastning som både svält 
och fetma orsakar är miljöbelastningar 
som alla vinner på att bekämpa. Men 
det är inte bara energin i kosten som vi 

(Forts. från sidan 4) 

(Forts. på sidan 6) 
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måste tillfredsställa. 
   Går detta att åstadkomma med en 
växande befolkning på jorden? Hur ser 
det ut här hos oss i den rika delen av 
världen? Trots bättre matkvalitet, mer 
att välja på och större kunskap ökar 
kostberoende ohälsa. Innan vi hade da-
gens billiga energi kunde vi inte produ-
cera så mycket cerealier som idag. Låt 
oss rikta in oss på att få en bra kost här 
där vi befinner oss.  
   De genetiska systemen är stabila. Det 
skiljer 800 000 generationers utveck-
ling mellan oss och schimpanserna – vi 
gick skilda vägar för endast 6 miljoner 
år sedan. Generna skiljer sig till endast 
1 %. Immunförsvar och matsmältning 
är mer komplexa än ögat.  
   Det är mot den bakgrunden som en 
kostomläggning skall ses. Vi behöver 
en mycket bredare näringsbas än cerea-
lier och mjölkprodukter. Bladgrönsaker 
rotfrukter frukt och nötter har varit vik-
tiga näringskällor. Vi bör överväga om 
de inte på nytt ska få en större plats. En 
paleolitisk kost blir kalorirestriktiv fast 
det inte är avsikten. 
   Är detta möjligt med en växande be-
folkning? Sannolikt ger det en mindre 
belastande livsmedels-produktion. Att 
vi kommer bort från ett ensidigt bero-
ende av stora monokulturer i livsme-
delsproduktionen gör att vi har lättare 
att anpassa oss till klimatförändringar 
och andra påfrestningar. Träd som ger 
frukt och nötter samt förbättrar mikro-
klimatet är ofta en bättre lösning än 
storskalig odling av sädesslag och 
andra gräs. Ett brett utbud av bladgrön-
saker och rotfrukter ger mindre beroen-
de av enskilda grödor och ger ett stabi-
lare system 
   Jag har tagit fram en modell med fyra 
koster. Hans äter den mat som Livsme-
delsverket rekommenderar. Vego äter 
ren vegankost. Beräkningarna baseras 
på ett par dagsmatsedlar som jag fick 
från Veganförbundet. Sven äter det 
som var rikskost i undersökningen 
1997-98. Fred äter en paleolitisk kost.  
   I detta har jag räknat med nuvarande 
produktions- och distributions-
metoder. Fytoenergi är den energi som 
är bunden i biomassan och som förbru-
kas med kosten. Tillsatsenergin är ett 
mått på förbrukningen av ”yttre” energi 
för livsmedlen. Den kommer från olja, 
andra fossila bränslen, kärnkraft, vat-
tenkraft etc. 

   Resultatet av kostanalyserna visar att 
Svens kost ger mest fytoenergi och 
Vego kräver mest tillsatsenergi (tabell 
1). Fytoenergi har ca 50 % verknings-
grad. Om tillsatsenergin skulle ersättas 
av fytoenergi räknar man med att det 
åtgår dubbelt så mycket.

 

   Freds kost innehåller mer kött men 
proteinmängden i gram är endast lite 
större än i Hans kost som även innehål-
ler mjölkprodukter. 
   Kostens vattenförbrukning beräknas 
till drygt 2 m3 (tabell 2). Det veganska 
alternativet mycket osäkert. Det finns 
troligen inga stora skillnader. 

   Jag anser inte att någon kosterna kan 
anses vara så resursförbrukande att den 
av det skälet bör ifrågasättas. Vi kan 
inte utesluta en kost bara för att en 
människa säger att den är resursförbru-
kande. Det är inte på det här sättet vi 
kan förändra. Andra faktorer än de som 
finns i modellen är viktigare.  
   Antalet människor kommer att dub-
bleras. Livsmedlen baseras idag på fos-
sil energi. Energiförbrukningen måste 
minska och arbetstiden i lantbruket 
måste öka. I de flesta länder är arbetsti-
den i matproduktionen större.  
   Vi förbrukar dubbelt så många ar-
betstimmar som vi producerar. Det är 
fullständigt orimligt att en bärbar dator 
kostar 6000 kr. Det ligger 2-3 veckors 
arbete bakom den – men inte här i Sve-
rige. Romarna förflyttade produktionen 
till kolonierna runt omkring och fick 
hög levnadsstandard. Det är inte håll-
bart. 
   Produktion av säd bygger på mekani-
sering och kräver stor arbetsinsats för 

att energitätheten skall minska. Det är 
det låga energipriset som gör kraftfo-
derproducerad djuruppfödning möjlig. 
Vi måste lägga till väldigt mycket mer 
manuellt arbete om vi ska fortsätta med 
denna kost.  
   Vi importerar 40% av vårt kött. Det 
baseras i hög grad på grovfoder, utan 
kraftfoder. Svenskt kött kan produceras 
med en tiondel av energiåtgången utan 
kraftfoder. Det kräver större areal. Men 
idag utnyttjar vi 1 promille av den areal 
som fanns tidigare för vall och hag-
mark. Om inte vi ställer upp med ar-
betskraft kommer för eller senare nå-
gon att sätta djur på markerna där det 
ska vara djur, djur som betar djurfoder. 
Den spillningen ska tillbaka till lant-
bruket. 
   Vi känner en ungersk familj. De hade 
en liten gård på ca 4 000 m² och liten 
vingård på ca 2000 m2 på en otillgäng-
lig bergssluttning. Denna gård har för-
sörjt 5 personer, 3 generationer. Den 
gamle mannen var byns snickare och 
slaktare. Han hade motorcykel men ej 
bil. På gården hade man två grisar, 
höns och kaniner. Man odlade sallad, 
paprika, fodermajs, rotfrukter. Man 
hade också träd för att ge frukt, inte för 
att vara vackra. De fyra persikoträden 
gav frukt vid olika tider. Dessutom 
hade man valnötsträd, äppelträd och 
plommonträd. 20 – 30 bikupor flytta-
des runt i trakten. Per år gav detta 
2x200 kg gris, 200+200 kg honung, 
2000 l vitt vin och 100 l dålig sprit att 
sälja till soldaterna. 
   För min del visar exempel som detta 
att vi med lämpligt val av grödor och 
utnyttjande av resurserna klarar oss på 
2000-3000 m² för vår livsmedelspro-
duktion, om man tillåter att det tar tid 
att jobba med det. Med en ökande be-
folkning i värden måste vi utnyttja våra 
resurser. Det finns människor som vill 
och kan. Trädgrödor som vin, frukt, 
nötter och oliver klarar magra och ste-
niga arealer De tål både regn och torka 
bättre än gräs. Andra grödor som rot-
frukter och grönsaker kan växa inne 
bland träden.  
   Nästa exempel är Sveriges största 
ranch. Här är arealen mycket större. 
Den ger 7 årsarbeten för 566 kalvar 
och 1650 djur. Djuren blir betydligt 
äldre här (nästan ingen tillväxt vinter-
tid, förbjudna gå inomhus). Insatsen 
11 000 timmar ger 177 ton kött. Det 

(Forts. från sidan 5) 
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blir fyra minuter per kg benfritt kött. 
Energiförbrukning är ca 1/10 av nor-
malförbrukningen i Sverige. 
   Den matsedel som jag rekommen-
derar ser ut så här: Fisk, kött, skaldjur, 
frukt, bladgrönsaker, rotfrukter, nötter, 
tång, honung. Den är snål på fett, kol-
hydrater och natrium men ger ett över-
skott av vitaminer och övriga minera-
ler. Kostnaderna är 70-100 kr, inklusi-
ve mellanmål, beroende på var och när 
inköpen görs.  

Ingrid Eckerman 
 

HUR MINSKAR VI 
JORDBRUKETS MILJÖ-
FÖRSTÖRING AV  
ÖSTERSJÖN?  
Föreläsare: Artur Granstedt, Docent, 
PhD, Lantbruks-universitetet 
 
Vi har idag hört att jordbruket är en be-
lastning för miljön. Men jag ser jord-
bruket som räddningen för miljön, en 
positiv miljöfaktor. Däremot skadar det 
moderna jordbruket ofta miljön.  
   Den gröna sektorn där allting växer 
till utgörs av ett tunt lager på jordens 
yta. Det är där fotosyntesen sker och 
nya resurser byggs upp. Sedan sker re-
spiration eller förbränning av organisk 
substans vilket skapar långvågig vär-
me. Allt kommer från solenergin som 
fångas upp av växterna. Vi organiserar 
kompetensen i den levande växtvärlden 
med hjälp av att odla våra jordbruks-
grödor.  
   Dagens problematik är att förbrän-
ningen av organisk substans är för stor 
i förhållande till uppbyggnad av nya 
resurser. En fjärdedel av ökningen CO2 
i atmosfären utgörs av en degradering 
av resurslagret, dvs. humustäcket och 
skogarna. Dessutom använder vi gam-
mal lagrad solenergi i form av olja och 
gas. Vi måste återupprätta balansen 
mellan uppbyggnad i gröna sektorn och 
nedbrytningen. Detta är förutsättningen 
för vår fortsatta existens. 
   Vi har globala och regionala effekter. 
Östersjön som är ett innanhav med 
långsam omsättning av vattnet räknas 
som regional. Här ansamlas bland an-
nat dioxiner och närsalter, fr.a. kväve 
och fosfor. Detta bidrar till alg-
tillväxten. Syre förbrukas när algerna 
bryts ner på hösten, och ”döda” havs-
bottnar uppstår. 

   Allt vatten i länderna runt omkring 
rinner förr eller senare ut i Östersjön. 
Polen står för 28 % av kväveutsläppet, 
med 16 miljoner hektar åkermark, och 
Sverige för 22 %, med endast 4 miljo-
ner hektar åker. Sverige och Finland 
belastar Östersjön 4 gånger mer per ca-
pita än Polen. Övrigt bidrag kommer 
från transporter, industrin, skogsbruket 
och avloppen.  
 
Jordbrukets utveckling 
   På 50-talet blev det billigt att fixera 
kväve industriellt med hjälp av olja. Ett 
kg olja ger ungefär 1 kg kväve. Fram 
till 70-talet ökade gapet mellan input 
och output. 
   Men den stora befolkningsökningen i 
Sverige skedde 1800-1950, dvs. före 
både billig konstgödsel och kemiska 
bekämpningsmedel. Man klarade en 
tredubbling av matproduktionen genom 
att reformera jordbruket. Slåtter-
landskapet förändrades till ett växt-
följdslandskap där ängsmark gjordes 
om till åkermark. Man tillämpade väx-
eljordbruk, dvs. man växlade mellan 
brödsäd, vallodling och träda. I vallen 
ingick kvävefixerande baljväxter, t.ex. 
klöver och ärter. Varje gård hade djur 
vars gödsel återgick till åkrarna.  
   En bra bit in på 1900-talet var gården 
självförsörjande beträffande energi då 
egna dragare användes där man idag 
använder traktorer. Man använde egna 
förnyelsebara resurser, tog till vara sol-
energin genom grödorna. Samspelet 
mellan människa och natur medförde 
också mångfald i landskapet. 
   Idag har vi ett ensartat landskap med 
degradering av den biologiska mångfal-
den. Gårdslandskapen har försvunnit. 

En gård är antingen en renodlad spann-
målsgård eller en djurgård. 80 % av 
grödorna på spannmålsgårdarna är 
djurfoder.  
   Man har kunnat beräkna jordbrukets 
belastning för närsalter (bild 1). En viss 
mängd tillförs, och en del av det får 
man ut som livsmedel. Mellanskillna-
den, överskottet, kommer ut i miljön. I 
hela det svenska jordbruket är kväve-
överskottet 80 kg/hektar.  
   På en spannmålsgård tillförs 150 kg 
kväve/hektar. Kväveöverskottet är i ge-
nomsnitt 50 kg/hektar. Djurgårdar kö-
per in både foder och handelsgödsel. 
Detta ger ett överskott på 166 kg kväve 
och 10 kg fosfor. De största förlusterna 
sker i form av ammoniakförluster i 
djurhållningen och finns i animaliebäl-
tet i södra Sverige. 
   Vi återanvänder växtnäringen om och 
om igen i andra delar av samhället men 
jordbruket är låst. Ingen som helst 
minskning har skett trots Helsingfors-
kommissionens löfte 1987 om halve-
ring av näringsläckaget. 
 
Kretsloppsjordbruk 
   Motsatsen till vårt lineära jordbruk är 
ekologiskt kretsloppsjordbruk där man 
behåller eller återintroducerar dels ba-
lanserad växtföljd, dels sambandet mel-
lan djurhållning och odling. Det hand-
lar om att ta till vara gamla kunskaper 
från Vergilius’ tid.  
   Att sköta gödselgården kräver teknik. 
Med rätt markvård ökar humushalten i 
marken och blir en koldioxidsänka. Det 
återstår dock att återcirkulera växtnär-
ingsämnen från resten av livsmedels-
kedjan till jordbruket. 
   På exempelgården Yttereneby-

(Forts. från sidan 6) 

(Forts. på sidan 8) 
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Skilleby i Järna är djurtätheten anpas-
sad till den egna foderproduktionen. 
Djurintensiteten är densamma som ge-
nomsnittet för Sverige, dvs 0,6 AU/ha. 
84 % av växtproduktionen går till foder 
och 16 % till avsalu. 
 
Nya EU-länderna 
   I Polen har stora delar av jordbruket 
motstått förändringar. Det är ålder-
domligt med gårdar på 5-10 hektar och 
hög grad av självförsörjning. Stora 
jordbruk finns främst i de västra områ-
dena.  
   I de baltiska länderna kollapsade det 
storskaliga intensivjordbruket 1990. 
Det finns stora arealer som inte är ut-
nyttjade. Men nu köps marken upp och 
industrijordbruk införs alltmer.  
 
BERAS 
   I projektet BERAS (Baltic Ecological 
Recycling Agriculture and Society) in-
går 20 partners och 40 typgårdar i åtta 
länder. I tvärvetenskapliga studier tittar 
man på näringsbalanser, läckage, ener-
gibalans och växthuspotential. Arbets-
grupper studerar samspelet mellan pro-
ducent och konsument, miljökonse-
kvenser, ekonomiska konsekvenser, 
sociala och politiska konsekvenser 
samt spridning och implementering.  
   På typgårdarna infördes tvåårig växt-
följd med klöver, brödsäd, grönsaker 
och rotfrukter. Djurhållningen baseras 
på grovfoderbaserad uppfödning.  
   ”BERAS-fallen” har helt olika karak-
tär. Några är regionala, några består av 
en gård och några är byar med flera 
gårdar och lokalsamhällen. I de baltis-

ka länderna studerades stora typgårdar 
och i Polen ekologisk kretsloppsodling. 
Balansberäkningar input – output ut-
fördes på varje gård för att beräkna 
överskottet (bild 1). Dessa komplette-
rades med mätningar i fält. 
   På tolv gårdar i Sverige hamnade 
överskottet på 36 kg jämfört med ge-
nomsnittet 79 kg. Ett litet underskott av 
fosfor uppstod. Produktionen blev lite 
lägre, men man behövde inte köpa in 
foder utifrån. Markförlusterna blev 70-
75% lägre än med konventionellt jord-
bruk. Vi har också sett att de extensiva 
jordbruken i Polen och Baltikum ger 
samma produktion som konventionellt 
jordbruk. 
   Vår slutsats är att det är separe-
ringen av djurhållning och växtod-
ling som ger de stora överskotten av 
kväve och fosfor. Ett ekologiskt 
kretsloppsjordbruk (ERA) minskar 
överskotten och belastningen på Ös-
tersjön. 
   Lokalsamhällen har också studerats. 
Dokumentation från Järna visar att vi 
kan klara lokalt odlade, förädlade, kon-
sumerade livsmedel på den plats där vi 
bor. Familjer som väljer ekologisk livs-
stil har lägre animaliekonsumtion. De 
minskar konsumtionen av svin och fjä-
derfä. Den köttkonsumtion man har 
baseras på nötkött. Mat som är produ-
cerad och konsumerad lokalt innebär, 
förutom minskad belastning av närsal-
ter, en minskning av energiåtgången 
med 50% och av växthuseffekten med 
20%. 
 
 

Framtiden 
   Ett scenario baserat på BERAS-
projektet visar att en förändrad matkas-
se skulle ge stora effekter på Östersjön. 
Markförlusterna av kväve skulle mins-
ka med ca 50 % och fosforöverskottet 
skulle försvinna i jordbruket om all 
mat kom från ekologiska kretslopps-
gårdar. Läckaget av kväve skulle mins-
ka ännu mer om vi ändrade kosten till 
mindre kött och mer vegetabilier – en-
ligt Järnastudien 62 % mindre kväve-
förluster per person. Emissioner av 
växthus-gaser minskar med 10 % med 
all mat från BERAS-gårdar, med 20 % 
om maten dessutom är lokal-
producerad och med 40 % om man 
minskar andelen kött med 75 % och 
ökar vegetabilier enligt Järna-studien. 
Det mer vegetariska alternativet skulle 
dessutom innebära en minskning av 
areal-behovet med  40 %.   
   Om konventionellt jordbruk likt det i 
Sverige introduceras i de baltiska län-
derna och Polen så kan det innebära en 
ökning av kväve-belastningen från 
jordbruks-marken  med >50 % (bild 2). 
Om ERA jordbruk införs i hela Öster-
sjöregionen så skulle det enligt resulta-
ten från BERAS-gårdarna  leda till en 
minskning med 50 %. I ERA-scenariet 
med ekologiska kretsloppsgårdar upp-
står inget fosforöverskott. 
   Vi kan nu se två utvecklingslinjer 
för Polen och Baltikum: att ta till sig 
vårt moderna jordbruk eller ta till 
sig idéerna från ekologiska typgår-
darna. Vi anser att det är fullt möj-
ligt att gå över till kretsloppsjord-
bruk i Östersjöområdet med bibe-
hållen nivå på produktionen. Det 
handlar om att överleva lång-siktigt 
– tillräckligt mycket mat, tillräckliga 
resurser. 
 
Läs mer 
BERAs-projektet www.jdb.se/beras 

 
Ingrid Eckerman 

(Forts. från sidan 7) 
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lfm finns hela intervjun med 
Gary Cohen, VD för Health 
Care Without Harm. Läs den 
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ÄT S.M.A.R.T –  
HÄLSOSAM OCH  
MILJÖANPASSAD MAT  
Föeläsare: Pia Lindeskog, dr med vet, 
nutritionist, chef KF Konsument  
 
Under ett genomsnittsliv äter en svensk 
kvinna 40 ton mat, och en man 50 ton. 
Om man lägger till dryck och tar hän-
syn till svinnet under produktionen blir 
det, lågt räknat, minst 70 ton mat och 
dryck under ett liv. 
   Maten påverkar hälsan. Den innehål-
ler näringsämnen vilket är själva po-
ängen med att vi äter. WHO har gjort 
en sammanställning de tio största risk-
faktorerna för sjuklighet och död i Eu-
ropa. Flera faktorer är kopplade till 
matvanor. Man räknar med att tre mil-
joner människor i världen per år dör 
pga. för lågt intag frukt och grönt. 
Överviktsproblematiken går över hela 
världen, den drabbar fattiga och rika. 
  Miljön påverkar maten: En del av 
ämnena i maten kommer från miljön 

och därför påverkar miljön maten. Ke-
mikaliesamhället som vi skapat återfin-
ner vi på matbordet. Men vi vet inte 
vad detta betyder för hälsan och välbe-
finnandet. Det är svårt att undersöka 
men vissa observationer görs.  
   Maten påverkar miljön. Låt oss titta 
på en pannkaka (bild 1-2). De resurser 
vi använder för att producera mat är 
omfattande. Vi tar fram resurserna på 
ett ställe och använder dem någon an-

nanstans. Vi tar upp näringsämnen på 
ett håll, släpper ut dem på ett annat 
håll. Vi har inte längre något kretslopp. 

Alla led i kedjan använder mycket re-
surser och energi och åstadkommer 
stora mängder avfall. Vi har rationali-
serat så att det inte går åt så många 
människor, men det går åt mycket 
energi. Hanteringen kan kopplas till i 
stort sett alla miljömålen.  
   Det är framför allt jordbruket som 
står för hotet mot den biologiska 
mångfalden. Vitsen med t.ex. bekämp-
ningsmedel är just att minskar mång-

falden. Ekosystemen hotas av förore-
ningar, t.ex. kadmium. Resurserna är 
ändliga. Maten idag är globaliserad. 
   Lägger man ihop det här så är livs-
medelsproduktionen den mest belas-
tande miljöfaktorn. Livsmedelshanter-
ingen bryter ned ozonlagret, ökar växt-
huseffekten, ökar försurningen, hotar 
den biologiska mångfalden, förgiftar 
ekosystem, övergöder vattendrag och 
förbrukar ändliga resurser som olja, 
kol och fosfor. 
   Vi har länge sedan passerat gränsen 
för uthållighet och kretslopp. Varje led 
måste dra sitt strå till stacken att dra 
ner på resursåtgången. Om vi inte änd-
rar vår konsumtion måste vi hitta några 
nya jordklot. 
   Vem har egentligen ansvaret för den 
här situationen? Alla som är verksam-
ma i kedjan har ett ansvar: Konsumen-
terna, försäljarna, politiker och myn-
digheter som sätter spelreglerna. Stefan 
Edman skrev en utredning om hållbar 

(Forts. på sidan 10) 
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konsumtion. Han försökte hitta moröt-
ter. Miljöskatt är ett sätt att försöka låta 
marknaden driva en utveckling.  
   Men hur ska konsumenten tänka? 
(bild 3) Vi på dåvarande Centrum för 
tillämpad näringslära, Samhällsmedicin 
i Stockholms läns landsting tog tag i 
detta. Det tog oss flera år att komma 
fram till vad som är viktigast och for-
mulera en slutsats. Vi utgick från de 
svenska näringsrekommendationerna, 
ett konsensusdokument som i sin tur 
bygger på de nordiska rekommen-
dationerna.  
   Vår rapport ”Första steget mot håll-
bara matvanor” förpackades i materia-
let ”Ät S.M.A.R.T.”.  
   Det finns tre hörnpelare i hållbar 
konsumtion: 
1. Hur ser mina egna matvanor ut? Pro-
portionerna på tallriken? Hur ofta hur 
mycket äter jag av olika livsmedel?  
2. Hur är produkterna producerade? 
3. Kan jag på olika sätt minska trans-
portandelen? 
   Vi tror att dessa delar kommer att stå 
sig men att tekniken kan komma att 
förändras.  Proportionerna bestäms av 
näringsrekommendationerna. Miljö-
aspekter kommer med vid val inom 
t.ex. grönsaksgruppen eller animaliska 
gruppen. 
 
Proportionerna 
Ska vi följa näringsrekommendationer-
na så blir det mer vegetabilier på tallri-
ken. Det betyder mindre resursåtgång. 
Vi förespråkar dock inte att svenskarna 
ska bli vegetarianer. Oavsett hur ani-
maliska produkter framställs så krävs 
större resurser, inklusive vatten, än för 
vegetabilier.  
   Tallriksmodellen visar hur man sätter 
ihop en lagad måltid. 75% av maten 
kommer från växtriket, 25% från djur-
riket. Detta gynnar miljön. 6-8 brödski-

vor gäller fortfarande. Vi måste utgå 
från de matvanor vi redan har. Frukt 
och grönt ska vi ha två rejäla portioner 
per dag. Av animalier kan vi äta sex 
portioner kött och charkuterier per 
vecka. Vi ligger kvar på mjölkproduk-
ter som idag.  
   Första steget mot hållbar konsumtion 
är att öka viss mat och minska annan. 
Vi kan äta mer bröd och spannmål. 
Pasta kan vi äta som idag men vi bör 
minska på riset pga. dess miljöpåver-
kan. Vi bör äta minst ½ kg frukt och 
grönsaker per dag, dvs öka med minst 
60%. Konsumtionen av ärter och bönor 
bör vara 10 gånger större, dvs. ca två 
portioner per vecka. Köttet bör mins-
kas med 25%. Fisk och ost kan vi äta 
som tidigare, mer av skaldjur och feta 
fiskar. Musslor är en nutritionists dröm 
och går att producera bra sätt.  
   Utrymmet är det som vi inte behöver 
näringsmässigt men äter ändå. Alla 
grupper konsumerar detta: kakor, go-
dis, glass, vin, sprit, chips, saft, läsk, 
jordnötter etc. Per capita lägger vi ner 
drygt 40% av matkassan på utrymmet! 
Ca 25% av kalorierna kan komma från 
dessa produkter som är energi-rika men 
inte speciellt näringsrika. Det kräver att 
resterande 75% är ordentligt näringsri-
ka. Första steget är att halvera utrym-
met. Även vuxna ska tänka lördagsgo-
dis. Detta är ännu viktigare för dem 
som äter små mängder mat.  
  
Hur maten produceras. 
Ekologiska produktionen hänger ihop 
med giftiga miljön. Större andel ekolo-
giska produkter är nödvändigt om vi 
ska få ner giftanvändningen. Djur- och 
växtproduktion sker på samma ställe. 
Ekologisk matproduktion tar också 

större hänsyn till djurens naturliga be-
teende. 
  Rätt kött. Idag äter vi något mer nöt-
kött än på bild 4. När man lägger sam-
man miljö och näring så blir nötkött 
intressant om det kommer från betande 
djur. Vi kan fortsätta äta lika mycket 
nötkött som idag, men det bör vara 
svenska betesdjur för att hålla landska-
pet öppet. Vi bör minska konsumtionen 
av fågel och fläsk med 50% men för-
dubbla lammkonsumtionen.  
   Rätt grönsaker (bild 5). Frilands-
grönsaker drar mindre energi och är 
mer näringsrika än växthusodlade. Vi 
behöver öka mängden ”grova” grönsa-
ker, som rotfrukter, kålsorter, lökväxter 
och gröna blad. Däremot kan vi minska 

på salladsgrönsakerna. 
 
Transportsnål mat 
Idag är maten åksjuk. Maten kommer 
från andra sidan Atlanten, Kina mm. 
Närproducerat är ett relativt begrepp. 
Idag kommer när-producerade morötter 
från Gotland och potatis från Mälarda-
len. Närproducerade apelsiner kommer 
från Medelhavet.  
   Vi kan inte producera tillräckligt 
mycket frukt och grönt i Sverige för att 
klara kostrekommendationerna. Men vi 
kan få bort en del transporter genom att 
flytta tyngdpunkten och säsongvariera. 
Titta i första hand på det man konsu-
merar mycket av.  
 
Läs mer 
Hur man äter smart. Bättre hälsa, 
bättre miljö och pengar över. FHI sam-
manfattning 2005. 
Vad kostar  hållbara matvanor? FHI 
rapport 2005. 
Folkhälsoinstitutet www.fhi.se  
Folkhälsoguiden 
www.folkhalsoguiden.se Gå in under 
”Mat och fysisk aktivitet”, klicka på 
”Informationsmaterial”. 
Hälsomålet www.halsomalet.se  
 

Ingrid Eckerman 
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PALEOLITISK KOST-
HÅLLNING – HUR  
PÅVERKAS HÄLSAN  
AV DET? 
Föreläsare: Docent Staffan Lindeberg, 
specialist i allmänmedicin, Lunds uni-
versitetssjukhus 
 
Förvirring om kost och hälsa  
Kostråden påverkas av en mängd fak-
torer: Forskning som epidemiologi, 
molekylärbiologi, kliniska koststudier, 
men också ämnesområden som evolu-
tionsbiologi och filosofi (vegetar-
ianism, naturmedicin mm). Därtill 
kommer finansiering, realpolitik, tradi-
tioner, grupptryck, önsketänkande och 
kosttrender. 
   Koststudier är nästan omöjliga att 
genomföra på invändningsfritt sätt. De 
som är hälsomedvetna skiljer sig på 
många sätt från dem som inte är det. 
Ett exempel är att man undersökte om 
höga halter av vitamin C i blodet skulle 
kunna ha en skyddande effekt mot 
hjärtinfarkt. En epidemiologisk studie 
gav detta resultat. Men när det kontrol-
lerades med en dubbelblindundersök-
ning fick man inte fram något skydd. 
   Molekylärbiologin är inte heller till-
förlitlig. När jag utbildade mig till lä-

kare var det förbjudet skriva ut beta-
blockerare till patienter med hjärtsvikt. 
Idag vet man det förlänger livet. När 
man presenterar resultat måste man 
välja vilka fakta man visar i diagram-
men. Även om man tar med alla fakto-
rer så kommer det att saknas sådant 
som man inte vet om än. Placebo- och 
blindstudier går inte alltid att utföra.  
   Kliniska koststudier är ett annat upp-
lägg. Ett aktuellt exempel är de 50 000 
amerikanska kvinnorna som randomi-
serades till fettsnål mat. De fick också 
de gamla vanliga kostråden. Det ledde 
till att de minskade alla fetter och öka-
de intaget av frukt, grönsaker och fib-
rer. De som redan hade kranskärlssjuk-
dom fick inget skydd av kostomlägg-
ningen. 
 
Evolutionen 
   Människan är 200 000 år gammal. 
Jordbruket uppträdde för ca 5 000 år 
sedan. En del popu-lationer började 
med jordbruk för bara 2-3 generationer 
sedan. Men våra enzymsystem är de-
signade under årmiljonerna före jord-
brukets uppträdande. Det skiljer sig 
inte mellan olika befolkningsgrupper – 
vi har alla samma metabolism, samma 
enzymsystem. Vi har inte hunnit bli 
genetiskt anpassade till jordbruksam-
hällets kost. Naturfolk som går över till 

västerländsk mat får samma sjuklighet 
i hjärt-kärlsjukdomar som vi.  
   Det handlar inte om naturromantik, 
och jag tar inte naturmedicinen i för-
svar. Solhatten tillverkar toxiska bioak-
tiva substanser för att skydda sig. Är 
syntetiska ämnen värre än endokrint 
verkande östrogenliknande substanser 
från växtriket?  
   Det mesta av EUs jordbruksstöd går 
till mulitnationella företag som Nestlé 

som producerar mer eller mindre ohäl-
sosamma produkter. 
 
Vad vet vi om olika koster? 
En Cochrane-analys gjordes för något 
år sedan beträffande den förebyg-
gande effekten av omega-3 på hjärt-
kärlsjukdomar. Man kom till slutsatsen 
att vare sig studierna av fiskoljekapslar 
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eller fisk visade någon övertygande fö-
rebyggande effekt. Trots detta så visar 
epidemiologiska studier att de som väl-
jer äta fisk klarar sig bättre.  
   I delar av Grekland har man konsta-
terat låg incidens av plötslig hjärtdöd 
och satt detta i samband med den s.k. 
medelhavskosten. Men det kan lika 
gärna vara livsstilen, t.ex. mindre 
stress, som förklarar effekten.  Stroke-
frekvensen är inte lägre i Grekland, och 
idag gör man lika många bypassopera-
tioner i Grekland som i Danmark. 
Övervikt, diabetes och cancer är inte 
mindre vanligt än i norra Europa.  
   Det tycks inte som om fettreduktion 
är bättre än annan reduktion av kalorier 
när det gäller viktnedgång. Fettrestrik-
tion har också begränsad effekt på total
-mortalitet, kärlkramp, hjärtinfarkt och 
plötslig hjärtdöd. Djurförsök visar att 
fett (oavsett typ) bidrar till ateroskle-
ros.  
   Det finns inga belägg för att kosttill-
skott medför nytta. Jag tror att vi ska 
fokusera mer på att undvika skadliga 
saker.  
   När det gäller positiva effekter av 
kostfibrer finns det en lång rad epide-
miologiska studier. Men egentligen kan 
intaget av kostfiber lika gärna vara en 
markör för hälsosam livsstil. 
   GI eller glykemiskt index är inte ett 
entydigt begrepp. Ofta blandas ihop det 
ihop med kolhydratbelastning. Det bor-
de dock vara gynnsamt att undvika 
blodsockerstegringar. Det är tveksamt 
om det är lågt glykemiskt index som 
åstadkommer viktnedgång. Menar man 
mat med lågt GI eller med lågt innehåll 
av kolhydrat? Ingår spannmål? Jag tror 
det spelar roll varifrån våra kolhydra-
ter. En folkgrupp på Nya Guinea äter 
mycket kolhydrater men inte från 
spannmål eller mejeriprodukter (bild 
1). De har utmärkta värden.  
   S.k. kalorirestriktion förlänger livet 
på hund, råtta, mus, fisk, mask, jäst-
svamp, bananfluga m.fl. Men det är 
ännu inte visat på primater och det är 
osäkert om det främst handlar om ener-
giintag. Det sänker kroppstemperaturen 
och förbättrar kardiovaskulära risk-
faktorer hos primater.  Observations-
studier på människa visar mindre ate-
roskleros, suveräna riskfaktornivåer 
och välbevarad diastolisk hjärtfunk-
tion. Däremot tycks viktnedgång kunna 
vara riskabel, kanske till och med om 
det är på eget initiativ.  
   Jag tror inte andelarna kolhydrater – 

fett – protein är det viktiga. Termody-
namikens andra lag gäller: överskottet 
blir värme. Protein – fett – kolhydrater 
skiljer sig lite grann här. 
   Paleolitisk kost innebär frukt, kött, 
fisk, skaldjur, grönsaker, rötter, ägg, 
insekter, larver, bär och nötter (bild 2). 
Dessa är mättande, näringsrika på mi-
neraler, vitaminer mm, har låg omega 
6/omega 3-kvot och är saltfattiga. Om 
vi äter lite av varje har kosten låg halt 
av bioaktiva substanser (exorfiner, väx-
tlekiner, fytoöstrogener, proteashäm-
mare, fytinsyra mm). 
   Paleolitisk kost innefattar däremot 
inte matfett, mejeriprodukter, spann-
mål, bönor eller socker, vilka tillför ca 
70 energi-procent i Sverige idag. 
 
Äter vi oss sjuka? 
• Det mesta vi äter är nytt för oss 
som djurart. 
• Våra vanligaste dödsorsaker tycks 
saknas hos naturfolk som äter ur-
sprunglig föda – trots att de blir till-
räckligt gamla. 
• Västvärldens populationer är sju-
ka: Åderförkalkning tillhör ”normalt” 
åldrande, till skillnad från hos andra 
fritt levande däggdjur. Vi har ofysiolo-
giska nivåer av blodtryck, blodsocker, 
insulin mm. 
   När vi tittade på jägare-samlare i 40-
årsåldern hittade vi inga spår av meta-
bolt syndrom. De hade ingen övervikt, 
lågt blodtryck, lågt kolesterol. 
   Vi gjorde en 12 veckors studie på 
hjärtintensiven. 31 koronarsjuka pati-
enter med glykosintolerans eller diabe-
tes randomiserades till antingen 
”koncensuskost”, dvs. fettfattig fiberrik 
kost inklusive fullkornscerealier och 
magra mejeriprodukter, eller paleoli-
tisk kost med undvikande av spannmål, 
mejeriprodukter, margarin och salt. 
Båda grupperna gick ner lika mycket i 
vikt, men blodsockerkurvan förbättra-
des bara i den paleolitiska gruppen. 
 
Invändningar  
• Nyttan på långsikt är inte bevisad. 
Men detta gäller även den påstådda 
nyttan med vete, havre, ris, bönor, 
kostfiber, mjölk och samtliga functio-
nal foods. Paleolitisk kost är den mest 
väl-beprövade. 
• Människan är allätare. Ja, men 
bara inom ramen för det som förfäder-
na åt under evolutionen. Det mesta vi 
äter idag är nytt för oss som djurart 
(bröd, mjölk, godis, läsk etc). 

• Vi är anpassade till bröd och 
mjölk. Men inte när det gäller sjukdom 
i hög ålder. 
• Grovt bröd är nyttigt. Ja, nyttigare 
än fint bröd, kakor, godis och läsk. 
Jämfört med paleolitisk kost tillför det 
inget av värde.  
• Risk för lågt intag av kalk. Kor-
rekt, utifrån Nordiska näringsrekom-
mendationer. Men osäker betydelse för 
benets hållfasthet. 
• Risk för högt proteinintag. Ja, 
men det är inte visat att det är skadligt! 
   Jag kan inte se att det finns överty-
gande bevis för att spannmål och 
mjölkprodukter tillför något för hälsan. 
 
Slutsatser 
• Fettfattig fiberrik kost med myck-
et frukt och grönt är bättre än genom-
snittlig svensk kost. 
(Minskad diabetesincidens i två inter-
ventionsstudier, som även omfattade 
fysisk aktivitet.)  
• Restriktion av typiska kolhydratri-
ka livsmedel såsom spannmål kan ha 
vissa fördelar. 
- Hellre öka protein än fett 
- Nackdelarna är omstridda 
- Betydelsen av energiprocent protein/
fett/kolhydrat är möjligen överdriven. 
• Lågt energiintag utan förbättrad 
kvalitet på maten kan möjligen vara 
riskabelt. 
• Ingen kostmodell är dokumenterat 
riskfri. 
• Utan evolutionsperspektiv blir det 
mesta obegripligt. 
 
Läs mer 
Lindeberg S. Maten och folksjukdo-
marna - ett evolutionsmedicinskt per-
spektiv. Student-litteratur 2003.  
Skoglund L, Lindeberg S, Larsson S, 
Soffman J. Modern stenåldersmat - fak-
ta och recept för 14 dagar. Natur och 
Kultur 2004. 
Lindeberg S, Gräslund S. Ur-sprung-
lig föda – vad vi borde äta och varför 
vi inte gör det. Natur och Kultur 2005. 
Hemsidan www.staffanlindeberg.com 

Ingrid Eckerman     
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MILJÖGIFTER I MATEN 
– VAD FÅR VI I OSS?� 
Föreläsare: Per-Ola Darnerud, toxiko-
log, Livsmedelsverket 
 
Naturliga toxiner finns det många av. 
Vi vet ganska lite om dem idag. Hit 
hör växt- och djurtoxiner, t.ex solanin i 
potatisen, samt mikroorganismer och 
parasiter, t.ex. mykotoxiner. Sedan 
finns substanser tillverkade och/eller 
spridda av människan: Persistenta or-
ganiska ämnen (POPs), pesticider som 
medvetet sprids på åkrarna, tungmetal-
ler från reningsverkens slam, olika till-
satser, förpackningsmaterial, lösnings-
medel, och processinducerade ämnen, 
t.ex. akrylamid. 
   POPs eller Persistent Organic Pollu-
tants är beteckningen för svårnedbryt-
bara organiska föroreningar. Det rör 
sig om en mängd olika ämnen som 
transpor-teras globalt. Vi kan bli utsat-
ta för ämnen som aldrig använts i Sve-
rige. Vi har också gamla synder, svår-
nedbrytbara pesticider som vi använde 
tidigare. 
   Exempel på POPs är klor-organiska 
pesticider (klordan, dieldrin, DDTs, 
aldrin, endrin, heptaklor, hexakloro-
bensen, mirex, toxafen), industrikemi-
kalier (PCBs, PFOS, klorparaffiner) 
samt förbränningsbiprodukter 
(halogenerade dibensodioxiner och di-
bensofuraner).  
   Många POPs har aromatisk ringfor-
mad struktur. De innehåller bl.a. klor 

och brom. Fördelnings-
koefficienten för oktanol – 
vatten är hög. De är ke-
miskt och meta-boliskt sta-
bila i vatten och organis-
mer, dvs de bryts ner lång-
samt. Akuttoxiciteten mot 
organismer i näringskedjan 
är låg, dvs. organismen dör 
inte, vilket leder till att äm-
nena kan spridas i närings-
kedjan. De bioackumuleras 
i djur där de koncentreras i 
fettvävnaden. Ämnena 
transporteras långväga, 
bl.a. till isbjörnarna i Nordpolen. De 
utgör en risk för allvarliga hälsopro-
blem. Spridning foster är specifik bero-
ende på molekylen. 
   Dioxiner och furaner är biprodukter 
vid tung industri, klorblekning i pap-
pers- och pappersmasseindustrin samt 
vid sopförbränning. PCBs användes 
som flamskyddsmedel i elektro-nisk 
apparatur, fordon och textilier före 
1977, och även i transformatorolja. 
DDT är en pesticid som användes sär-
skilt flitigt under andra världskriget för 
att förhindra sjukdomsspridning. 
   Dessa ämnen når den yttre miljön via 
avloppsvattnet från industrier, vid läck-
age från återvinning eller när vi använ-
der pesticider. De tas upp av livsme-
delsproducerande djur och hamnar på 
så sätt i färdiga livsmedel, t.ex. mjölk. 
I Belgien satte man till oljor förorena-
de med dioxiner och PCB till fodret, 
och på så sätt kom ämnena in i livs-

medlen. 
   Födan står för 
största delen av vår 
exponering för 
POPs. 90-95% av 
dioxiner och PCB 
kommer från maten. 
När det gäller bro-
merade ämnen är tro-
ligen andra expone-
ringsvägar viktigare, 
t.ex. inandning.  
   Halterna av POPs i 
livsmedel är en speg-
ling av miljösituatio-
nen. Tittar vi på 
strömming så är det 
stora skillnader i hal-
terna beroende på 
var den fångats (bild 
1). De höga halterna 
i strömming som 

fångats utanför Hälsingland beror på 
gamla utsläpp från pappers-
masseindustrin. Det spelar också roll 
hur gammal fisken är och när på året 
den tas upp. 
   Vi har också tittat på svenska kräftor 
och kräftor från andra länder. Även här 
varierar halterna mycket. De kinesiska 
kräftorna har höga halter av DDE (bild 
2), medan halterna av pesticider är 
högst i kräftorna från USA (bild 3).  
Dioxinhalter i ägg är beroende på hal-
ten i fodret. Utfodring med fiskmjöl 
ger högre halter än utfodring med syn-
tetiska amino-syror. Det visade sig att 
vissa ekologiska ägg har höga halter 
dioxiner. Man ändrar nu samman-
sättningen av ekologiska fodret, dvs 
fiskmjölet utesluts.  
   När det gäller lax visar det sig att 
norskodlad lax innehåller väsentligt 
lägre halter av föroreningar än vild-
fångad östersjölax, där halterna ligger 
kring gränsvärdet. 
   Intaget av dioxiner är beroende av 
hur mycket man äter av respektive 
livsmedel. Man har försökt beräkna 
intaget dioxiner utifrån livsmat. 40-
50% av totalintaget kommer från fisk 
och skaldjur. 30% kommer från kött, 
fågel och mejeriprodukter. Från ägg 
och vegetabiliska fetter är det små 
mängder. 6% av kvinnor barnafödande 
ålder ligger över de rekommenderade 
värdena.  
   Det är reproduktionssystemet som är 
känsligast för låga nivåer. Andra effek-
ter är klorakne, cancer och påverkan på 
immunsystemet. 
   De kostråd som idag ges till flickor 
och kvinnor i barnafödande ålder är att 
högst en gång i månaden äta ström-
ming och sill från Östersjön och Bott-

(Forts. på sidan 14) 
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niska viken, vildfångad lax och vild-
fångad öring från Östersjön, Bottniska 
viken, Vänern och Vättern, samt vild-
fångad röding från Vättern. Övriga 
konsumenter bör äta dessa fiskar högst 
en gång per vecka. 
   POPs ackumuleras i feta animaliska 
produkter, som är den viktigaste in-
tagskällan för vuxna. Eftersom vi äter 
mycket vege-abiliska produkter blir 
intaget inte så högt. För spädbarn är 

brös-mjölk den enda födan. Detta 
innebär en ca 50 gånger högre ex-
ponering under spädbarnstiden än 
som vuxen.  
   Förekomsten av POPs har dock 
minskat sedan slutet av 90-talet, 
och vi får i oss lägre mängder än 
tidigare. Högkonsumenter av fisk 
får fortfarande i sig dioxinhalter 

över det dagliga tolerabla intaget. 
   De åtgärder vi kan vidta är att sätta 
gränsvärden och utifrån dessa ge kost-
råd. Vi måste få bort källan till förore-
ningarna och få ner halterna av POPs i 
miljön. Men trots våra insatser kommer 
föroreningarna att finnas kvar i miljön 
länge. 

Ingrid Eckerman 

(Forts. från sidan 13) 
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BREV FRÅN MEDLEM 
En av våra första medlemmar delar 
med sig av sina tankar. 
Till författaren Emma Hamberg, 
Stockholm City 
   Tack för Din krönika i Stockholm 
City 19 maj 2007. Världen dör och vi 
gör ingenting. Det är sant, så riktigt – 
egentligen alldeles ohyggligt. Olov 
Svedelids Strömkantring och Mark 
Lynas Oväder, originalutgåva High 
Tide ger lägesrapport. Liza Marklund 
skriver i sin krönika i expressen 18 dec 
2005 bl.a. ”faktum är att företagen 
fälldes för ’kriminell konspiration’ i en 
lokal domstol i Chicago år 1949. Straf-
fet: 5000 dollar i böter.” 
   Sedan starten är jag medlem i Läkare 
för miljön. Utvecklingen på vätgasens 
område följer jag som medlem i 

Svensk vätgasförening AK. I mail 17 
maj sägs att hotellkungen Petter Stor-
dalen, kedjan Choise, köper Norges 
första hydrogenbil – i avgasröret vat-
tenånga – i år. 
   CUTE-projektet med tre bränsle-
cellsbussar i Stockholm var ett steg i 
rätt riktning – vattenlinjen. Vi har nu 
endast en tankstation i Malmö, den på 
Södermalm vid spårvagnsmuseet. 
   För en tid sedan talade jag med en 
busschaufför om situationen, då vi 
kom in på vätgas som drivmedel. Hans 
kommentar vara att redan för 30-40 år 
sedan talade man om att världen skulle 
gå under och vad skall jag kunna göra. 
Jo, var och en kan dra sitt strå till 
stacken, gå in i miljöföreningar, stödja 
Greenpeace etc. 
   Island blev världens första vätgasstat 
2003. Bussar, lastbilar, mopeder, fis-
kefartyg skall successivt drivas med 
vätgas. (Svenska Dagbladet 10 maj 
2006). Vattenfall leder livsviktig 
kamp. Växthuseffekten ett miljöpro-
blem som hotar företagens framtid. 

Med miljöhälsningar 
Klas Krook 

k.krook@telia.com 

”LÄKEMEDEL OCH MILJÖ” 
Förra sommaren fick alla medlemmar 
av LfM denna viktiga skrift i sina 
brevlådor. Den är framtagen i samar-
bete mellan Apoteket AB, Stockholms 
läns landsting och Stockholms Univer-
sitet.  
   Här finns all aktuell kunskap samlad. 
Reningsverk och läkemedels spridning 
i mark och vatten beskrivs. Antibiotika 
och hormoner får varsitt kapitel. Ke-
mikaliekontroll, riskbedömning och 
läkemedelslagstiftning diskuteras. Bo-
ken avslutas med försiktighetsprinci-
pen, som illustreras med John Snow 
och koleraepidemin i London 1854.   
   Boken kan beställas från Apoteket 
AB, Bo Gunnarsson, tel. 08-466 10 00 
eller e-post direkt@apoteket.se.  
Läkemedel och miljö. Apoteket AB, 
2005. ISBN 91-85574-54-6. 
 
 
 

EFTERLYSNING 
Du som sände mig en text om vatten – 
kan du skicka den igen? Den och ditt 
namn försvann i min datorkrasch! 
Ingrid Eckerman ingrid@eckerman.nu 



THE SWEDISH 
FOODPRINT 
 
Johansson, Susanne (2005) The 
Swedish foodprint. An agroecological 
study of food consumption. Doctoral 
diss. Dept. of Ecology and Crop 
Production Science, SLU. Acta 
Universitatis agriculturae Sueciae vol. 
2005:56. http://diss-epsilon.slu.se/ 
archive / 00000843/ 
 
Om man håller uppgiften om Brasiliens 
stora ekonomiska beroende av sin jord-
bruksexport i huvudet och studerar den 
svenska livsmedelsförsörjningens 
strukturella beroende av import utifrån 
kan man börja skönja att det finns en 
länk mellan hur och vad vi äter också i 
Sverige och avskogningen i Amazo-
nas.   
   Den länken heter ”Foodprint” och 
innebörden av det begreppet reds ut i 
den nya avhandlingen i agroekologi 
med just denna titel, av Susanne Jo-
hansson vid Lantbruksuniversitetet i 
Ultuna.   
   Till att börja med konstaterar Johans-
son att Sverige inte är en helt obetydlig 
aktör på den globala livsmedelsmark-
naden, samt att svenska konsumenter i 
ökande utsträckning är beroende av im-
porterade produkter som inte kan fram-
ställas inom landet. Sverige konsume-
rar som ett exempel mest bananer per 
person i hela Europa, och kaffekonsum
-tionen ligger i topp i världen, bortsett 
från Finland som har den absoluta 
toppnoteringen per person räknat.   
   Sverige importerar mest mat från 
Danmark, Holland, Norge och Tysk-
land. Hälften av importen kommer från 
dessa fyra länder. Men sedan kommer 
USA (spann-mål, ris, frukt) och Brasi-

lien (kött från boskap samt kreatursfo-
der, d.v.s. just vad som produceras i 
Amazonas). Därefter Costa Rica 
(frukt), Colombia (kaffe), Panama 
(frukt) och Thailand (ris). Räknat i 
pengar är de största importprodukterna 
vin, lax, orostade kaffebönor, ost, samt 
bananer. 
   I avhandlingen går Johansson mycket 
pedagogiskt igenom tre olika begrepp 
som används för att få en bild av den 
svenska matförsörjningens beroende av 
arealer och resurser i andra delar av 
världen.   
   ”Foodshed”-ansatsen innebär att 
man ser på flödet av livsmedel ungefär 
som man studerar en flods avrinnings-
område, från källorna till utflödet. Frå-
gan man söker svar på är varifrån kom-
mer vår mat och på vilka vägar tar den 
sig hit?   
   ”Foodprint”-ansatsen är Susanne 
Johanssons eget bidrag. Det innebär att 
man använder den sedan tidigare väl-
kända metoden med ”ekologiska fotav-
tryck”, d.v.s. att översätta samhälleliga 
aktiviteter till ianspråkstagande av are-
aler, inom och utom det egna landet.   
   Emergi-ansatsen (lägg märke till 
stavningen) mäter den energi (eller sna-
rare ”minnet” av den energi) som 
krävts för att framställa i det här fallet 
maten. I analysen söker man ta hänsyn 
till inte bara mängden energi som gått 
åt utan också skillnader i kvalitet vad 
gäller resursanvändning.   
   Studien visar att den areal som krävs 
för att upprätthålla Sveriges matkon-
sumtion är mycket stor. Den yta som 
krävs för att upprätthålla den energi 
som matframställningen krävt är 40 
gånger större än den svenska jordbruks
-arealen och 3,6 gånger större än hela 
Sveriges landyta.   

   Enkelt ut-
tryckt är det 
en så stor 
areal som 
krävs för att 
samla upp 
den solenergi 
som gått åt 
till att fram-
ställa maten. 
Räknar man 
dessutom in 
allt det fossi-
la bränsle 
och de mine-
raler som 

krävts för transporter och maskiner så 
får man en historisk energiareal. De 
resurser som maten kräver har tagit 
många år att bildas och i analysen om-
vandlas de till en årssiffra och en enda 
yta, vilken då blir mycket stor.   
   Om man ser till endast själva jord-
brukssystemet så krävs likväl en yta tio 
gånger större än Sveriges jordbruksare-
al för att upprätthålla svensk matstan-
dard på nuvarande nivå. Det antyder att 
Sverige skulle behöva mycket större 
jordbruksarealer än vad som finns inom 
landets gränser ifall maten skulle pro-
duceras helt och hållet inom landet.   
   Det finns alltså allt fog i världen att 
konstatera att det verkligen finns ett 
samband mellan vårt – mycket goda – 
liv och miljöeffekter i andra delar av 
världen, till och med Amazonas.  
www.omvarldsbilder.se/2005/ 
050523.html 
 
KINESISKA BÖNDER MÅR  
BÄTTRE AV GENMODIFIERAT 
RIS 
Fattiga bönder med små jordbruk tjänar 
på att använda genförändrat ris. Deras 
hälsa förbättras och odlingarna blir bil-
ligare eftersom de inte behöver bespru-
ta åkrarna lika mycket. Det visar nu en 
studie gjord av kinesiska och ameri-
kanska forskare, publicerad i den ve-
tenskapliga tidskriften Science. 
   Studien gäller två av fyra sorter gen-
modifierat ris som just nu utvärderas i 
försöksodlingar i Kina. Båda rissorter-
na har förändrats så att de är mer mot-
ståndskraftiga mot skadeinsekter som 
annars angriper riset. 
   I snitt minskade böndernas använd-
ning av bekämpningsmedel till en åt-
tondel och kostnaden för odlingarna 
sjönk med åttio procent. Vissa åkrar 
behövde inte besprutas över huvud ta-
get. 
   Dessutom slipper bönderna huvud-
värk, kväljningar, hudirritationer, mag-
problem och andra biverkningar som 
kommer av gifterna. Bland bönder som 
odlar vanligt ris får mellan tre och tio 
procent hälsoproblem av bekämpnings-
medlen. 
   Studien visar också att den ena gen-
förändrade rissorten ökar skördarna 
med mellan sex och nio procent. Kina 
har dock ännu inte bestämt om de gen-
modifierade rissorterna ska få användas 
kommersiellt. 

Ann  Gustafsson DN 2005-05-08 
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JORDEN I VÅRA HÄNDER 
Människan är en nykomling på jorden. 
Om jordens historia komprimerades till 
ett år skulle människans historia på jor-
den komprimeras till elva minuter un-
gefär, och under de elva minuterna är 
det bara under tre tiondels sekund som 
människan har haft den tekniska för-
mågan att utplåna sig själv som art. 
   I hundratusen år ungefär har vårt 
medvetande präglats av den handfasta 
erfarenheten att naturen är mäktigare 
än människan och stammen/klanen/

nationen den någotsånär överblickbara 
gränsen för vårt beroende av och an-
svar gentemot andra människor. 
   Så lång tid kommer vi inte få på oss 
för att hinna präglas av den helt nya 
erfarenheten av att detta inte gäller. 
   Vad som gäller, sedan ett kort ögon-
blick av mänsklig existens, är att varje 
människa är beroende av varje annan 
människa på jorden, och att det är män-
niskan som håller jorden i sina händer. 
Ur krönika av Göran Rosenberg i DN-

bilaga Tällberg Forum 2006 
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VAD MAN KAN GÖRA FÖR ATT 
MINSKA OLJE-BEROENDET I 
MATFÖR-SÖRJNINGEN  
Denna artikel är från maj 2005. 
   Blev du också förbluffad och upprörd 
över ett nyhetsinslag i TV i veckan om 
hur långt ifrån, och hur många gånger, 
varorna i ett paket färdigmat från Fin-
dus fraktats runt jorden? Ju mer färdig-
mat och förpackad mat vi äter, desto 
mer ökar energiförbrukningen i mat-
sektorn som helhet.  
   Den största andelen av energiföbruk-
ningen ligger inte i framställandet av 
maten – trots oljeberoendet i jordbruket 
genom maskiner och konstgödning – 
utan i transporter, förpackning, försälj-

ning och förvaring i frysar i hemmen.  
   Istället för att stödja fortsatt oljebero-
ende i matförsörjningen, borde reger-
ingar uppmuntra – genom ekonomiska 
styrinstrument – lokal produktion och 
miljö-vänligt jordbruk. Men var och en 
av oss fattar också viktiga politiska be-
slut varje dag, nämligen då vi bestäm-
mer vad vi skall ha till middag, och i 
vilken form vi skall köpa det.  
   I en alldeles färsk krönika reder Da-
nielle Murray från Earth Policy Institu-
te ut begreppen.  
   Läs den fullständiga texten, plus refe-
renser & diagram:  
http://www.omvarldsbilder.se/ 
2005/050512.html  

MER OM KÄRNKRAFT – KÄRN-
VAPEN 
Norska Leger mot atomvapen, 
www.legermotatomvapen.no, har flera 
artiklar om hälsoeffekter av uranbryt-
ning, utarmat uran mm.  
   På sidan mindfully.org finns en 
mängd artiklar, bland annat om utarmat 
uran och strålning. 
   På www.wise-uranium.org finns bl.a. 
riskkalkylatorer. 
 

KAMPANJ MOT KVICKSILVER I 
SJUKVÅRDEN 
LfM är sedan årsskiftet medlem av 
Health Care Without Harm (HCWH, 
www.noharm.org). De två viktigaste 
kampanjerna gäller PCV och kvicksil-
ver. Nu samlar man hår från 10 kvin-
nor 18-45 år i varje deltagande land, 
för att analysera det för kvicksilver. 
Resultaten kommer att presenteras vid 
en konferens om kvicksilver i Bryssel i 
oktober 2006. LfM har  bestämt att del-
ta i denna kampanj.  

KÖP EN UTSLÄPPSRÄTT! 
Svenska naturskyddsföreningen har 
startat en ny kampanj. Genom att ge 
dem ett ekonomiskt bidrag får de möj-
lighet att köpa en hel eller del av en 
utsläppsrätt som de förbinder sig att 
inte använda.  
   Varför inte ge bort en utsläpps-rätt 
till 50-åringar och andra som har allt? 
Läs mer: www.snf.se 


