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Lavkarbodietten er blitt en lan-
deplage, og har i likhet med fle-
re andre dietter enkelte viktige 
poeng. Det er stor enighet om 
at et høyt inntak av sukker og 
kortkjedete karbohydrater er 
uheldig. 

Mange av dem som fronter 
lavkarbodietter, anbefaler også 
et betydelig inntak av grønnsa-
ker. Dette er uten tvil gunstig. 
Enkelte hevder videre at det er 
gunstig å spise mye kjøtt. Dette 
er betraktelig mer kontroversi-
elt.

Mye kjøtt kan gi kreft
Det er flere studier som viser at 
dietter med et høyt innhold av 
proteiner og lavt innhold av kar-
bohydrater er forbundet med 
økt risiko for dødsfall – særlig 
relatert til hjerte- og karsykdom. 
Høyt proteininntak er ofte for-
bundet med å spise mye kjøtt, 
som er en risikofaktor for enkel-
te kreftformer. 

Forskjellen er størst for tykkt-
armskreft og det er blitt fore-
slått at risikoen er flere ganger 
større hos dem som spiser kjøtt, 
sammenlignet med dem som 
ikke gjør det. Tykktarmskreft 
er en av de tre hyppigste kreft-
formene i Norge.

Balansert uten kjøtt
Helsedirektoratet anbefalte oss 
å spise mindre rødt kjøtt i sine 
nye retningslinjer fra januar 
2011. Grønnsaker og frukt er 
ofte rike på fiber og innehol-
der ulike stoffer som ser ut til 
å beskytte mot enkelte typer 
kreft. Også mot prostatakraft, 
som er den hyppigste kreftfor-
men hos menn, er det blitt sett 
en gunstig effekt av et vegeta-
risk kosthold. 

Et vegetarisk kosthold inne-
bærer i prinsippet at kostholdet 
er fritt for dyreprodukter. Det 
er likevel mye mer enn et «gjen-
nomsnittskosthold» uten kjøtt 
og fisk. I et godt vegetarisk kost-
hold inngår vanligvis en større 
mengde bønner, linser, soyapro-
dukter, nøtter, kornprodukter 
og grønnsaker. 

Friskere hjerter
Denne kombinasjonen gjør at 
kostholdet blir balansert og gir 
et bredt spekter av svært heldi-
ge næringsstoffer. Det er natur-
ligvis også mulig å få et uhel-
dig vegetarisk kosthold – hvis 
en for eksempel for det meste 
spiser hveteboller og sjokola-
de. Også vegetarianere bør ha 
kunnskap om hvordan et godt 

kosthold skal settes sammen.
Man har ikke langtidsstudier 

av effekten av lavkarbodiett. 
Men det finnes mange studier 
som viser at vegetarkosthold har 
svært gunstige langtidseffek-
ter. De tyder på at vegetarkost 
bidrar til et lengre liv. Animal-
ske produkter inneholder ofte 
en betydelig andel mettet fett, 
som øker risikoen for å få hjerte- 
og karsykdommer.

Vegetarkost gir et bedre koles-
terolnivå og blodtrykk enn hos 
gjennomsnittet. Antioksidante-
ne som vegetarianere spiser mye 
av, ser også ut til å være gunstig 
for å unngå hjerte- og karsyk-
dom. Studier viser at vegetarmat 
gradvis kan reversere åreforkal-
king. Totaleffekten av dette er 
langt lavere risiko for hjerte- og 
karsykdom. De som har levd 
uten dyreprodukter hele livet 
har opp til 57 % lavere risiko for 
hjerte- og karsykdom.

Kontroll med blodsukker
Vegetarisk mat minsker også 
risikoen for kostholdsrelatert 
sukkersyke, og kan bidra til 
bedre blodsukkerkontroll hos 
dem som allerede har fått syk-
dommen. Et slikt kosthold har 
en gunstig balanse mellom fett, 
proteiner, karbohydrater og 
fiber 

For øvrig er overvekt sjeldnere 
blant vegetarianere enn befolk-
ningen ellers. Gjennomsnittlig 
er vegetarianere slankere enn 
dem som også spiser kjøtt – med 
en forskjell på syv kg hos menn 
og tre kg hos kvinner, der vege-

tarianere ligger nær opp til ide-
alvekt. Forskningen viser også at 
dette i all hovedsak er relatert 
til kostholdet. Den samme gun-
stige effekten ser man også hos 
barn. Ønske om vektreduksjon 
bør derfor ikke være noe argu-
ment for et kosthold med mye 
kjøtt. Tvert imot, et kosthold 
med mye grønnsaker gir god 
vektbalanse. 

Vegetarkost metter flere
Kostholdet vårt har ikke bare 
konsekvenser for helse. I dag 
brukes 70 % av alle jordbruksare-
aler til oppdrett 
av husdyr, men 
bidrar samtidig 
bare med 17 % 
av den gjennom-
snittlige kost-
holdsenergien 
på verdensba-
sis. Globalt sett har dette enor-
me konsekvenser. 

Dersom alle skulle ha et like 
stort kjøttforbruk som Norge, 
ville det vært mat til langt færre 
mennesker i verden. Baserer vi 
oss på vegetarisk kost kan vi 
mette hele verdens befolkning, 
og vel så det – både i dag og i de 
kommende årene. Flere av FNs 
organer har derfor tatt til orde 
for lavere kjøttkonsum. 

Husdyr forverrer klimaet
Husdyrproduksjon bidrar også 
sterkt til global oppvarming. 
FAO (FNs mat og jordbruksor-
ganisasjon, red.anm.) slår fast 
at husdyrproduksjonen alene 
har ansvar for større globale kli-

magassutslipp enn hele trans-
portsektoren til sammen, både 
gjennom utslipp av metan og 
lystgass direkte fra husdyrene, 
men først og fremst gjennom at 
regnskog blir hogd ned til fordel 
for beitemarker og produksjon 
av dyrefôr. 

Dagens kjøttkonsum er større 
enn noensinne i moderne tid. 
Dyr med lønnsom fysikk blir 
avlet frem på unaturlig kost 
med høyt proteininnhold, for 
å vokse raskest mulig. Dette gir 
ofte store fysiske plager. Kyr 
blir holdt fastbundet på bås, 

griser lever i 
betongbinger 
og kyllinger 
holdes i store 
haller med 
flere tusen 
dyr. Mange får 
aldri se sollys 

eller puste frisk luft. Intensive 
produksjonssystemer frarøver 
dyr mulighet til å ha glede av 
livet sitt, og de får ikke tilfreds-
stilt sine naturlige adferdsbehov 
som normal sosial omgang med 
andre dyr. 

Usolidarisk kjøttdiett
Mange landeplager har en ten-
dens til å ta slutt. Et kjøttpre-
get lavkarbo er ikke en diett for 
fremtiden – verken med tanke 
på helse, dyr, klima eller solida-
ritet med fattige. Med økende 
kunnskap ser det heldigvis ut 
til at et økende antall har inn-
sett de fordelene vegetarmat har 
å by på og at et grønnsaksdomi-
nert kosthold får en større plass.

Dersom alle skulle spist like mye kjøtt som oss, ville ikke verden tålt det. 

Lavkarbo-landeplagen

HJERTE-UVENNLIG: Animalske produkter inneholder ofte en betydelig andel mettet fett, som øker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer.  arKivFoTo: CoLoUrBoX.Com

z	fakta
Kosthold

n Lavkarbo kosthold innebærer at 
andelen karbohydrater i kosten 
reduseres til fordel for økt inntak 
av proteiner og/eller fett.

n mange er gått over til et slikt 
kosthold for å bli slankere. 

n i norge anser man lavkarbo 
som et kosthold der inntaket av 
karbohydrater er redusert til et 
inntak tilnærmet null til 150 g pr 
dag.

n store begrensninger i inntak av 
kornprodukter, frukt og bær og 
mye fett kjøtt (bacon, flesk og 
pølser) og fete meieriprodukter 
(smør, fløte, rømme, helmelk 
osv.), er ikke forenlig med en 
helsefremmende livsstil.

n Helsedirektoratet anbefaler 
et variert kosthold med mye 
grønnsaker, frukt, bær, grove 
kornprodukter og fisk og be-
grensede mengder av bear-
beidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og 
sukker.
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