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Undersøkjing i forbruk og avfall  

- Å KUTTE KJØT FRÅ KOSTHOLDET 
 

 
http://www.dailymail.co.uk/health/article-1199476/Meat-vs-veggie-From-depression-infertility-choice-diet-wreak-havoc-health.html 
 

I det siste har ein på ernæringsfronten sett ein veksande trend - stadig fleire og 
fleire ønsker å ete mindre kjøt. Ei undersøkjing utført av analyseinstituttet 
Sentio for avisa Nationen viser at èin av fire nordmenn seier dei ønskjer å ete 
mindre kjøt i 2016, og det å ta ein #meatfreemonday er blitt vanlegare og 
vanlegare. Det har vore eit aukande fokus på tema i media, og ei rekkje 
matvarebutikkar, bloggarar og aviser promoterer det å ete mindre kjøt. 
Kvifor? Ofte er det på bakgrunn av dei konsekvensane kjøtkonsum har for 
miljøet. I dette prosjektet skal òg eg sette meg endå betre inn i kva det verkeleg 
har å seie for miljøet å ete eller ikkje ete kjøt og andre animaliske produkt, ved 
å fokusere både på mitt eige forbruk og generelt. 
 
Prosjektet går ut på: leve på eit utelukkande plantebasert kosthold i ei veke og på eit vegetart 
kosthold (inkludert andre produkt frå dyr forutanom kjøt) ei veke. Samanlikne dei to diettane med 
vanleg norsk husmannskost, når det gjeld m.a. økologisk avtrykk, pengeforbruk og næringsinnhald. 
Finne vegetariske/veganske alternativ til kjøt. 
 
Korleis gjennomføre det: planlegge handlelister og måltida ei veke i gongen. Lage måltid basert på 
den planen og føre logg over det. 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

http://www.dailymail.co.uk/health/article-1199476/Meat-vs-veggie-From-depression-infertility-choice-diet-wreak-havoc-health.html
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Måltid - VEGANERVEKE  

  

Måndag:  
Frukost: veganske pannekaker 
Lunsj: brød med peanøttsmør og banan 
Middag: currygryte 
  
Gryte med kokosmelk, rød curry, løk, (nyt norge) 
broccoli, champignon, paprika, grøne linser (Ø) og 
rismix (Ø)  
 
Vurdering: Tok ganske kort tid å lage, veldig 
mettande, mykje protein i linser og ris, og ein del i 
broccolien. 
 
Kvifor linser er så bra: 
I denne retten brukte eg mellom anna grøne linser. 
Linser er eit mykje billigare alternativ til kjøt, og 
kosta under 7 kr pakken. I tillegg er utsleppet av 
klimagassar betydeleg lågare for produksjon av linser enn for til dømes kylling, som ein kanskje elles 
ville brukt i ein sånn rett. I følgje "framtiden.no", er CO2-utsleppet per kg linser på 0,7 kg, medan det 
ligg på 3 kg hos kylling. Om ein målar CO2-avtrykket per 1000 kcal, ser ein også at linser har ein mykje 
lågare verdi: 0,2 kg CO2 for linser og 2,8 kg CO2 for kylling. Det vil seie at for ei lik mengde mat målt i 
energi, har du eit 14 gongar høgare klimagassutslepp på kylling enn linser! 
I utviklingsland utgjer belgfrukter heile 75% av dietten, mot berre 25% i rike land. FN har lansert at 
året 2016 er belgfruktens år, og ikkje utan grunn. På grunn av det høge proteininnhaldet, samt at det 
er rikt på fleire vitaminar, mineral og antioksidant, blir belgfrukter sett på som svært viktig for verdas 
matvaresikkerheit. Forutanom det låge CO2-avtrykket for dyrking av belgfrukter, treng dei også 
mindre vatn enn kjøtproduksjon: 

 
Belgfrukter har dessutan ein eigenskap til å binde nitrogen frå lufta, noko som gjer jorda meir 
næringsrik. Dette aukar vidare produktiviteten i dyrkeområdet, og minskar behovet for kunstgjødsel. 
  

Tysdag:  
Frukost: sandwich med pesto, avokado, tomat og spinat. Kaffi med soyamelk. 
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Lunsj: same som til frukost 
Middag: restane av middagen i går 
Kvelds: knekkebrød med pesto (utan ost), tomatskiver og spinat 
  

Sandwich med pesto, avokado, tomat og spinat 
 
Kvifor spinat er så bra: 
Til frukost, lunsj og kvelds i dag har eg inkludert spinat i måltidet. 
Spinat er lurt å ete mykje av om ein er veganar fordi ein får i seg 
mange vitaminar og mineral som veganarar kan slite med å få i 
seg; Spinat er, forutanom å vere ei veldig god proteinkjelde, rikt på 
mineral som jern og kalsium.  
  

Alpro soyamjølk 

 
  
Kvifor soyamjølk er så bra: 
Eg brukte litt soyamjølk i kaffien, og eg vil påstå at det var eit minst like godt alternativ som vanleg 
mjølk. 
Det er mogleg å få i seg alle vitaminar kroppen treng gjennom å berre ete plantekost, forutanom 
vitamin B12. Dette må ein som veganar ta som kosttilskot eller få i seg gjennom produkt berika med 
vitaminet. Døme på produkt berika med B12 er soyamjølk. Ein har òg ei rekke andre alternative 
mjølkevariantar - rismjølk, mandelmjølk, havremjølk… Lista er lang. Soyamjølk er dessutan rik på 
protein, kalsium og ei rekke andre nyttige vitamin som elles er lite av i plantekost.  
Merket Alpro veit eg dessutan jobbar for ei meir berekraftig verd, og var faktisk det første 
næringsmiddelselskapet som vart med i WWF Climate Savers, der dei har forplikta seg til å minske 
CO2-utsleppa sine. I følgje heimesida til Alpro, anvendast i dag 80-90% av all den produserte soyaen i 
verda til dyrefôr. I staden for å fôre kua med soya for å få mjølk, kvifor ikkje lage mjølk av soyaen og 
spare mengder med energi, areal, vatn og utslepp?  
   

Onsdag:  
Frukost: Brød m peanøttsmør og norske epler. Kaffi med soyamelk. 
Lunsj: Brød med most avocado, salt og pepar 
Middag: Vegetartaco 
Kvelds: Knekkebrød med norske eple 
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Vegetartaco med soyaprotein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kvifor soyaprotein er så bra: 
Taco er ein rett som lett kan gjerast vegansk. Eg bytte ut kjøtdeigen i tacoen med  
Santa Maria Vegetarian Taco Mix, og droppa rømme og ost. 
Denne tacomixen er, etter det eg kan skjønne ut ifrå innhaldsfortegnelsen, ikkje berre vegetariansk, 
men vegansk. Den har konsistens og smak som tacokrydra kjøtdeig, og eit proteininnhald på heile 44 
g. per 100 g., noko som til og med er høgare enn i vanleg kjøtdeig. Den har dessutan ein ubetydelig 
liten prosent feitt, så ein sparer kroppen for mykje meitta feitt ein ville fått i seg frå kjøtdeig. Det 
beste med den er likevel at ein kan få den på heilt vanlege daglegvarebutikkar - eg kjøpte den på 
Coop Extra, og det er også eit billegare alternativ til kjøtdeig. Den er lett å tilbrede; du berre kokar 
opp innhaldet i posen med litt vatn og hakka tomatar. Eg har sjølv introdusert denne typen taco til 
mange av venane mine, og dei aller fleste har likt den veldig godt, nokre av dei er til og med byrja å 
bruke den til vanleg sjølve. Denne gjer det så lett å velje berekraftig! 
For den er nemlig også mykje betre for miljøet enn det vanleg kjøtdeig er. Dette blir same prinsippet 
som med soyamjølka: Ved å lage mat til menneske av soyaen, og då berre "hoppe over eit ledd i 
næringskjeden," får ein rett og slett meir mat på det same arealet, ein sparer mykje energi og 
klimagassutslepp. Det krev enorme mengder soya for å fø ei ku på kraftfôr, og sjølv Norske kyr blir 
fôra opp på soya som gjerne kjem frå fjerne land som Brazil. Sjølv ei gjennomsnittleg økologisk norsk 
ku lever på 30-35% kraftfôr, i følgje rørosmeieriet.no. Det overraska meg at ein så stor del av kosten 
til kua kunne bestå av kraftfôr, og at ho likevel kunne kallast ei økologisk ku. Det er ikkje så forskjellig 
frå ei gjennomsnittleg vanleg norsk ku, som et 40-45% kraftfôr. 
  

Torsdag:  
Frukost: havregraut m soyamelk   
Lunsj: brød med peanøttsmør og banan 
Middag: wokblanding med whole wheat nudlar og cashewnøtter 
Snacks: cashewnøtter og druer 
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Kvifor wok er så bra: 
Eg brukte ei frosen wokblanding, og det blir eit billegare, 
meir lettvint, like sunt og like godt resultat som med 
ferske grønnsaker.  
Frosne grønsaker inneheld faktisk akkurat dei same 
næringsstoffa som ferske, og det er derfor ingen ting 
gale med å bruke det ein gong i blant. Wok er ein 
lettvint og enkel måte å få i seg mykje grønsaker og 
gode næringsstoff i ein travel kvardag. For å få i meg 
meir protein, valgte eg å ha fullkornsnudlar i woken. 
Desse har eit proteininnhald på heile 14 g. per 100 g! 
Dessutan brukte eg ein sweet chili-saus utan animaliske 
tilsetningsmiddel, og litt cashewnøtter for å sette litt 
smak på retten, samt få med litt ekstra protein, sunne 
feittsyrer, jern og magnesium. 
  
Grønnsaker dyrka i Noreg, ikkje nødvendigvis mest berekraftig 
Eg tenkjer at wok er ein rett som er lite belastande for miljøet, då grønsaker generelt er mindre 
energikrevjande og arealkrevjande enn kjøt. Men det er sjølvsagt forskjell på CO2-avtrykket alt etter 
kva grønsaker du vel. Eg har før tenkt at norskprodusert alltid er best, men eg fann ut til mi 
overrasking at det ikkje er tilfelle. Det har seg altså sånn at det ikkje alltid er best for miljøet å velje 
norsk. Ein agurk frå Noreg tilsvarar til dømes tre gongar så mykje CO2 som importert agurk i 
gjennomsnitt, i følgje Framtiden.no. Og ein norsk tomat tilsvarar meir enn dobbelt så mykje CO2 som 
importert. Norsk potet derimot, har eit hakket lågare CO2-utslepp enn importert, noko som kan 
komme av at det er ein grønsak som trivst i hardt norsk klima, og ikkje treng drivhus og spesiell 
tilpassing. Same gjeld mellom anna norsk løk, eple, purre og salat. 
  

Fredag:  
Frukost: Brød med jordbærsylte 
Lunsj: Brød med peanøttsmør, eit eple 
Middag: tomatsuppe med pasta og rundstykker med mjølkefritt smør 
 
Glutenfri tomatsuppe er også mjølkefri, og er heilt vegansk då pulveret blandast med vatn. 

 
Ikkje alle E-stoff er veganske 
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Mange produkt som kanskje ved første augekast kan verke veganske, er ofte tilsett 
konserveringsmiddel, farge, fortjukningsmiddel osv som kjem frå dyr. Spesielt produkt som inneheld 
gelatin, som er laga av dyreknoklar, er ikkje veganske.  
Til dømes fann eg ut at den sylta eg har brukt før 
inneheldt det "karmin," som er sterkt pigmentert 
giftstoff frå gravide lus, og blir brukt for å få ein 
raudare farge på sylta. Det viste seg at dei aller 
fleste syltetypane på butikken inneheldt dette 
stoffet, og enkelte sylter inneheldt også andre 
animaliske tilsetjingsmiddel. 
Eg konkluderte med at ein i utgongspunktet bør 
unngå E-stoff i så stor grad ein kan, då ein utan å 
undersøkje det nærmare, veit lite om kva desse 
stoffa inneheld eller kvar dei kjem frå, og dermed 
ikkje heilt kan vite kva påverknad dei har på 
planeten eller på di eiga helse. Bruk av E-stoff kan 
på den annan side sjåast som berekraftig, då dei 
t.d. kan auke haldbarheita til vara, og gjere til at ein treng å kaste mindre mat.  
Nokre gongar kan det likevel vere vanskeleg å vite om E-stoffa er vegetabilske eller ikkje, då det ikkje 
står på innhaldsfortegnelsen kvar dei kjem frå. Eit døme på eit tvilstilfelle her var tortillalefser, som 
inneheld E422 - glycerol/glycerin og E471 - mono-og diglycerid av feittsyrer. Om til dømes feittsyrene 
kjem frå dyr eller plantar er ikkje lett å seie. I slike tilfelle har eg latt tvilen komme produkta til gode. 
Etter dette er eg uansett blitt meir obs på å undersøkje om E-stoffa faktisk er vegetabilske, men ein 
skal gjere rimeleg mykje research for å vite opprinnelsen til alle "kanskje-animaliske" E-stoffa i kvar 
enkel vare. 
  

Laurdag: (Her åt eg restar heile dagen, så eg har ingen bilete) 

Frukost: restar av tomatsuppe 
Lunsj: knekkebrød med sylte og eple 
Middag: restar av taco 
  

Søndag:  
Frukost: grove rundstykker med diverse 
vegansk pålegg 
Middag: paprika fylt m quinoa, sopp, 
grønsaker og krydder 
Kvelds: meir tomatsuppe 

 
Kvifor quinoa er så bra: 
Eg fylte paprikaen med mellom anna quinoa, 
som er ein frøsort som minner meg litt om 
couscous. 
Quinoa er ei god proteinkjelde for veganarar, 
då den inneheld 14 g. per 100 g. protein, samt 
er rik på jern, magnesium og sink, som mange 
veganarar får lite av. 
Merket "gogreen," som eg også kjøper 
belgfrukter og hermetiske tomatar frå, har 
dessutan eit "Lantmännen"-merke. 
Läntmannen er ein organisasjon som arbeider 
mellom anna for lågare klimapåverknad, og 
for å oppretthalde biologisk mangfald. Det at 
gogreen oppfyller kriteria til dette merket, 
tilseier at desse produkta er berekraftig og 
ansvarsfullt produsert. Denne quinoaen er 
derfor veldig bra både for kroppen og for 
miljøet. 
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Måltid - VEGETARVEKE 

  
Måndag: 
Lunsj: Brød med ost 
Middag: Betasuppe laga på grønnsaksbuljong 
Kvelds: Brød med speilegg av "OppiTuns Egg" og ketsjup (Ø) 
  
Kvifor OppiTuns Egg er så bra: 
Som vegetarianar har eg valt å 
inkludere egg til kosthaldet mitt, 
men då kjøper eg desse som er frå 
Hyen. Egg er nemleg ei god kjelde 
til protein, og inneheld faktisk alle 
næringsstoffa kroppen treng, 
bortsett frå vitamin C. For å gjere 
det mest mogleg miljøvenleg, kan 
ein kjøpe kortreiste egg, og det er 
lita belastning for miljøet med 
tanke på utslepp ved transport.  

  
Tysdag: 
Frukost: Brød med ost 
Lunsj: Brød med ost, svart kaffi 
Middag: Shepherd's pie med vegansk kjøttdeig, amerikansk blanding og squash 
Kvelds: Plomme og banan 
  
Shepherd's pie 
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Onsdag: 
Frukost: Rundstykke med ost, eggerøre, kaffi med soyamelk 
Lunsj: Brød med peanøttsmør 
Middag: Shepherd's pie 
Kvelds: Frukt og te 
 

 

Torsdag: 
Frukost: - 
Lunsj: Rundstykke med egg + iskaffi, frå kantina 
Middag: Vegetarburger laga med soyaprotein som base + salat og pommes frites 
  
Vegetarburger. Litt vanskeleg å steike, men smaksmessig vart resultatet over all forventning:)) 
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Kvifor Hälsans Kök sin «soyakjøtdeig» er 
så bra: Denne «kjøtdeigen» inneheld 
mykje protein, og er eit godt alternativ til 
kjøt på same måte som dei andre 
soyaprodukta eg har omtalt. Merket 
Hälsans Kök veit eg arbeider for ein 
berekraftig produksjon av sine varer.  
På heimesida deira står dette om produkta 
deira: «Vi er imidlertid veldig nøye på at de 
ikkje er genetisk modifisert på noen måte, 
og at de er sendt via sjøcontainer, med 
tydelig merking for å beskytte regnskogen. 
Hälsans Kök er sertifisert i henhold til ISO 
14001 for Miljøforvaltning, og har oppnådd 

suksess i reduksjon av avfall, vann og energiforbruk, emballasje og andre råmaterialer, samt bruk av 
miljøvennlig kjøling og energi.» http://www.halsanskok.no/tivall.asp?id=21&sid=41 
 
Fredag: 
Frukost: Grove rundstykker med jordbærsylte 
Lunsj: Grove rundstykker med jordbærsylte, banan, kaffi 
Middag: Vegetartaco med raude linser i tacokrydder 
  
Vegetartaco 

 
  
Laurdag og Søndag:  
Her var eg heime med familien, og då åt eg berre det same som dei, men kutta kjøtet. Eg åt t.d. ikkje 

fårekjøtet i fårikålen, og åt steikt champignon i staden for hjortekjøt. Til frukost åt eg brød eller 

knekkebrød med vegetart pålegg. 

 

Kvifor poteter med saus ikkje er så bra: 

Eg opplevde det som ganske keisamt å skulle ete berre poteter med saus og tilbehør til dei 

middagane som vart servert heime, og eg trur kanskje det er nettopp det mange som er skeptiske til 

http://www.halsanskok.no/tivall.asp?id=21&sid=41
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vegetarisme og veganisme tenkjer. Eg har sjølv fått spørsmålet: «men… om du ikkje et kjøt, kva et du 

då?» nettopp fordi mange av dei «vanlege» norske måltida byggjer på kjøt eller fisk, og så har ein 

tilbehør attåt. Det høyrest ikkje ut som eit komplett måltid om ein skal ete poteter og gulrøter med 

brun saus, og det er det heller ikkje. Det er viktig å finne rettar der du anten kan erstatte kjøtet med 

ei anna proteinkjelde, eller lage vegetarianske måltid som er komplette i seg sjølv, både fordi du skal 

få i deg dei næringsstoffa du treng og for at det rett og slett skal vere spennande og godt å ete. Den 

aller største grunnen til at folk ikkje blir vegetarianarar er nok det at kjøt smakar jo godt, og at ein 

fryktar vegetarmat skal vere keisamt og smaklaust. Det handlar òg om tradisjonar og kva mat ein er 

vande med, og den norske husmannskosten består av få vegetarianske rettar. Som vegetarianar og 

spesielt veganar, må ein tenkje litt meir utanfor boksen. 

 

 

 

Personleg evaluering 
Desse to vekene har eg sett at både vegansk og vegetariansk mat absolutt kan vere både godt og 

spennande, og eg har blitt meir inspirert til å prøve nye ting. Ein fordel eg dessutan har er at eg ikkje 

er kresen, og det gjer det så klart lettare å vere open for nye alternativ. Eg har prøvd å lage veganske 

og vegetarianske versjonar av rettar som eg likar godt frå før, og prøvd litt nye ting. Alt i alt har det 

ikkje vore nokon store problem undervegs, og eg syns eg har klart meg ganske bra.  

Eg møtte likevel på nokre utfordringar: 

- Det er ofte tidkrevjande  

Eg er så absolutt ingen kokk, og likar vanlegvis ikkje å bruke mykje tid på å lage mat. Eg har sett at 

maten ofte må lagast frå botnen av om du skal ha den utan kjøt, og i ein travel kvardag kan det vere 

mindre motiverande. Det kan då vere lett å falle for fristelsen til å kjøpe seg ein lettvint ferdigrett, 

men det fins heldigvis nokre få alternativ som er veganske og vegetarianske her også. Favorittpizzaen 

min er til dømes utan kjøt. 

- Det er ofte lite utval, spesielt i pålegg  

Som sagt handlar det mykje om å tenkje nytt i matvegen, ikkje tenkje på alt ein ikkje kan ete, men 

vere kreativ med det du kan ete. Likevel når det kom akkurat til pålegg sleit eg med å finne noko som 

var vegansk, og eg må innrømme at eg var lykkeleg då eg ikkje lenger var veganar, og endeleg kunne 

ete ost på skjeva. Dei veganske pålegga eg fann var: sylte, peanøttsmør, frukt. That’s it. Du har eit 

hakket breiare utval om du er vegetarianar, men akkurat innan pålegg har eg komme fram til at det 

aller meste består av kjøt i ulike former. I kantina på skulen har dei eit stort utval av lunsjmat, men 

der er omtrent ingen veganske alternativ. Det eg fann var frukt, juice og evt salatbar, om du berre 

fyller opp med grønsaker som ikkje meittar noko særleg uansett. Er du vegetarianar kan du derimot 

ete to av dei sikkert 12 typane baguettar/rundstykke som er der, og du kan ete yoghurt. Det kan vere 

vanskeleg å finne noko å ete på slike plassar. Det gjeld t.d. òg på restaurantar og på arrangement der 

det er servering. Det tek meg vidare til neste punkt: 

- Det kan vere vanskeleg i sosiale situasjonar 

I mange situasjonar har du ikkje veganske alternativ. Det å måtte takke nei når du blir servert mat, 

alle venane dine skal grille, på besøk, på julebord, i bryllaup og så vidare kan vere veldig keisamt. Ein 

kan ofte kjenne seg ekskludert frå sosiale samankomstar som dreier seg om mat, og det tenkjer eg 

personleg må vere den verste delen. 

- Ein kan oppleve lågt energinivå 
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Grønsaker og frukt forbrennast mykje raskare enn det kjøt gjer, og for å halde energinivået oppe må 

du som vegetarianar og spesielt veganar ete ofte. Grønsaker og frukt meittar dessutan mindre, så du 

må òg ete mykje. Ein kan kjenne seg i toppform med eit vegansk kosthold om ein finn balansen her, 

men eg opplevde nokre gongar at eg var slapp og lei om det gjekk for lenge mellom måltida, og eg 

vart veldig fort svolten. 

- Det er faktisk dyrt 

Dette punktet kjem an på kva ingrediensar du brukar, men eg opplevde at eg brukte mykje pengar på 

mat desse to vekene – sikkert rett i underkant av 500 kr i veka. Det var litt vanskeleg for meg å 

samanlikne pengebruk på vegetarmat med vanleg, då eg så godt som aldri kjøper kjøt til vanleg 

heller. Men eg trudde i utgongspunktet at det skulle gå litt mindre pengar enn elles desse vekene, og 

det var ikkje tilfelle. Frukt og grønsaker er ikkje spesielt billeg, og ein må ete mykje av det for å bli 

mett. Det kan sjølvsagt gjerast billegare ved å kjøpe frosne grønnsaker, hermetiske bønner og 

liknande, ete mykje pasta og ris og bruke få ingrediensar, men det resulterer ofte i mindre 

spennande måltid. Eg syns det er rart at du kan få kjøt så billeg når det krev så mykje energi for å 

produsere det. Spesielt spesiallaga produkt som soyaprotein er kjempedyrt! Her skal eg samanlikne 

prisane på «spesialprodukt» kontra «vanlege»: 

 Prisen for 1L soyamjølk er på 19,50 kr på Coop Extra, medan ein vanleg pakke 1L lettmjølk frå 

Tine kostar 16,10 kr. Soyamjølka er her litt dyrare enn vanleg mjølk, noko som var forventa. 

For meg personleg, som ikkje toler laktose, vil soyamjølka vere eit billegare alternativ enn 

den laktosefrie lettmjølka, som kostar 26,90 kr. Her ser eg at det vil vere økonomisk lønsamt 

for meg å kjøpe soyamjølka i staden, i tillegg til at eg sparer miljøet! 

 Den veganske «kjøtdeigen» til Hälsans Kök kostar 49,90 kr på same butikk, og når ein i tillegg 

tek i betraktning at nettovekta er på berre 300 g, ser eg at den er ein del dyrare enn dei fleste 

kjøtdeigar. 

 Santa Maria Vegetarian Taco Mix er derimot litt billegare enn vanleg tacokrydra kjøtdeig. 

 Nokre andre produkt som er komme på marknaden i etterkant av prosjektet mitt er «Coop 

Vegetardag»-serien. Desse baserer seg på erteprotein i staden for soya, og eg fann alt frå 

burgarar til nuggets. Prisane er ein del høgare enn på kjøt, og det hadde blitt veldig dyrt å 

skulle leve på slike til vanleg. Til dømes kosta ein pakke med to små burgarar på 80 g til 

49,90, medan du kan få den same vekta i  burgarar av kjøt til halve prisen. For ikkje å snakke 

om at burgarar av kjøt gjerne er meir meittande og kaloririke enn desse, og at du gjerne et 

meir vegetarburgar. Salatterningane på biletet kosta 39,90, og det er heller ikkje spesielt 

billeg. 

 

Til tross for litt høge prisar, syns eg det er 

kjempebra at utvalet i vegetarprodukt på 

marknaden blir betre, og at du kan få dei 

på heilt vanlege butikkar! Det at butikkane 

sjølve oppfordrar til å ta ein vegetardag i 

veka er eit stort steg i riktig retning, 

meiner i alle fall eg. Spesielt med tanke på 

restultatet frå ein rapport utført av 

Framtiden i våre hender (2014): om alle 

nordmenn kuttar kjøt berre ein gong i 
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veka, tilsvarar det utsleppa til 200 000 bilar! 

 

Mange er kanskje ikkje klare over kor stor forskjell det utgjer for planeten å kutte ned på kjøtet. 

Forutanom dei helsegevinstane det kan medføre, samt det at du sparer livet til hundrevis av dyr, har 

det å vere veganer eller vegetarianer ei rekkje gevinstar når det gjeld klima og miljø: 

Matproduksjonen er betydeleg mindre arealkrevjande. Det er rett og slett ikkje berekraftig at alle i 

verda skal ete kjøt, og vi kjem ikkje til å ha nok plass til å produsere mat til alle, om den store 

etterspurnaden etter kjøt føreblir. Stadig større skogareal blir rydda til fordel for jordbruk, og store 

delar av det som dyrkast blir dyrefôr. I følgje ein rapport publisert i Nature Communications, ville ein 

faktisk ikkje trengt å kutte ned meir skog for å fø verdas befolkning, om alle var vegetarianarar. Dette 

gjaldt uansett kva kombinasjonar av plantar som vart testa. Det å kutte ned store skogområde til 

fordel for jordbruk, fører dessutan med seg konsekvensar som tap av biologisk mangfald, jorderosjon 

og ei stor frigjeving av CO2-gass. Per kg kjøt krevst det òg store mengder vatn, og ein brukar mykje 

sprøytemiddel og til og med genmodifisering for å få ein mest mogleg effektiv produksjon av dyrefôr. 

Genmodifisert mat er ikkje lovleg i Noreg, men vi har ingen garanti for at det kjøtet vi importerer, 

eller det kraftfôret vi importerer ikkje er laga av genmodifisert soya. Ein annan problematikk som eg 

har valt å ikkje gå så mykje innpå er den store frigjevinga av metangass som konsekvens av mykje 

industri med storfe som rapar gassen. Metangass er mykje meir reaktiv enn karbondioksidgass, og 

store mengder av den vil kunne auke drivhuseffekten betydeleg. 

Eg meiner sjølv at det beste du kan gjere for miljøet er å kutte ut kjøt, og vil konkludere med at til 

trass for at det har sine utfordringar i kvardagen, utgjer det ein stor forskjell for miljøet å bli 

vegetarianar og spesielt veganar. 

Kjelder: 

http://elated.co.za/which-e-numbers-are-vegan/ 

http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/bonner-og-erter-er-bedre-enn-kuer-som-fjerter/ 

http://www.fao.org/3/h-bc435o.pdf 

http://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/klimagassutslipp-fra-matvarer.html 

https://www.alpro.com/no/kraftfulle-historier-om-planter/bra-for-planeten 

http://www.rorosmeieriet.no/faq-items/hva-spiser-okologiske-kyr/ 

http://lantmannen.com/ 

http://forskning.no/2016/04/ma-alle-bli-vegetarianere-i-framtiden-bevare-skogen 
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