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 2016 er FNs belgvekstår

 Hva er belgvekster

 Helse og ernæring, spes. aminosyren lysin

 Mot sult

 For miljø

 Dyrkning i Norge

 Produksjon av planteprotein (vegansk protein) i 

Norge



2016 – FNs internasjonale år for 

belgvekster

FN har erklært 2016 for internasjonalt år

for belgvekster, både av

helse-, 

miljø- og

bærekraftshensyn

http://www.fao.org/pulses-2016/en/

http://www.fao.org/pulses-2016/en/


Ifølge FNs organisasjon for mat og

landbruk (FAO) 

 er belgvekster en viktig kilde til plantebasert protein og

aminosyrer for mennesker over hele kloden, 

 og bør spises som en del av et sunt kosthold for å takle

fedmeepidemien,

 samt forebygge og håndtere kroniske sykdommer som

 diabetes, 

 hjerte- og karsykdommer og

 kreft.



«The 68th UN General Assembly declared 2016 the 
International Year of Pulses (IYP) (A/RES/68/231)
The Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) has been nominated to facilitate the 
implementation of the Year in collaboration with 
Governments, relevant organizations, non-
governmental organizations and all other relevant 
stakeholders.
The IYP 2016 aims to heighten public awareness of the 
nutritional benefits of pulses as part of sustainable 
food production aimed towards food security and 
nutrition.”



FN: "Pulse crops such as lentils, beans, peas 
and chickpeas are a critical part of the general 
food basket. Pulses are a vital source of plant-
based proteins and amino acids for people 
around the globe and should be eaten as part 
of a healthy diet to address obesity, as well as 
to prevent and help manage chronic diseases 
such as diabetes, coronary conditions and 
cancer; they are also an important source of 
plant-based protein for animals."



Forbedrer jord
“In addition, pulses are 

leguminous plants that have 

nitrogen-fixing properties which 

can contribute to increasing soil 

fertility and have a positive impact 

on the environment.”



Hva er belgvekster og hva er “pulses”?

 Erter, 

 bønner, 

 linser,

 kikerter, 

 (soya, kløver, lupin, alfalfa, peanøtter) – alt er belgvekster botanisk

sett (leguminosae)

 FNs år gjelder kun tørkede belgvekster: erter, kikerter, linser og

bønner – “pulses”. Det finnes mange ulike typer, farger og størrelser

av belgvekster





The pods or fruits of plants in the botanical 

family Fabaceae, or Leguminosae, are 

commonly known as legumes. 

Legumes include alfalfa, clover, lupin, 

green beans and peas, peanuts, soybeans, 

dry beans, broad beans, dry peas, 

chickpeas, and lentils.
 McCrory MA, Hamaker BR, Lovejoy JC, Eichelsdoerfer PE. Pulse 

consumption, satiety, and weight management. American Society for 

Nutrition 2010; Adv. Nutr. 1: 17-30. 

http://advances.nutrition.org/content/1/1/17.full.pdf+html



 Hvorfor “pulses”

 “According to the FAO (5), 

 a pulse is a type of legume that is exclusively 

harvested for the dry grain”

 “Pulses are also sometimes referred to as grain 

legumes or pulse grains.”



Kjøtt er et problem –

belgvekster er løsningen!

Kjøtt: Kraftfôr, klimagasser, sykdom

Belgvekster er næringsrike og kan
erstatte kjøtt i kosten.

Lysin er en av forklaringene (hvorfor
erter KAN erstatte kjøtt)

Foredrag om kjøtt er her hepla.no/2016/03/04/foredrag-pa-radiumhospitalet



Omsetningsoven fra 1936 er et problem 

til – fremming av kjøtt er lovpålagt

 «Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av 

kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, 

egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.»

 «Det er avgiftsplikt knyttet til produksjon og omsetning av kjøtt og 

egg. Landbruksdirektoratet har ansvaret for innkreving av 

omsetningsavgift og forskningsavgift for kjøtt og egg.» 

 https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/kjott-og-

egg/avgifter

 Omsetningsavgift utgjorde 75 mill kroner i 2014 – matprat.no/ 

Opplysningskontoret for egg og kjøtt

 Hvordan bli kvitt loven??

https://www.slf.dep.no/no/produksjon-og-marked/kjott-og-egg/avgifter


Erter istedenfor kjøtt – hvorfor?

 1. Belgvekster er helsefremmende – og det er

redusert kjøttinntak også. Dobbel gevinst

 2. Belgvekster mot sult: “Kraftfôret” kan spises

av mennesker direkte – dermed blir det mange 

flere som får mat. Kjøtt er ressurskrevende

 3. Belgvekster krever mindre vannbruk enn

husdyrprodukter

 4. Miljøvennlig – fordi de erstatter

husdyrprodukter og forbedrer jord



Belgvekster i Norge? 
 Norge kan (bør) øke produksjon av erter og

åkerbønner med 40 ganger

 Norge bør satse på produksjon av erter og bønner
til menneskemat, ikke husdyrfôr

 Norsk belgvekstproduksjon kan sikre 50 % av det
nødvendige inntaket av aminosyrer (mine egne
utregninger - senere).

 (Aminosyren lysin er “rosinen i pølsa” når noen
påstår at vi “ikke har klima til vegansk
proteinproduksjon”)



Hvorfor er belgvekster viktig? Er ikke 

korn nok? Korn er jo sunt/næringsrikt

Det er mye protein og andre næringsstoffer 
i korn

Den essensielle aminosyren lysin er det 
lite av i korn (og i plantekost ellers unntatt 
belg)

Derfor er belgvekster viktig hvis man vil 
satse på bærekraftig/plantebasert 
proteinforsyning i Norge.



Begrensende aminosyrer

 22 aminosyrer, 8 av dem essensielle (må komme utenfra)

 Kjøtt, egg, fisk og melk inneholder nok med alle ess. 
aminosyrer på en gang, mens planteproteiner mangler 1 eller to 
aminosyrer (disse kalles for begrensende aminosyrer). Men ulike 
plantematvarer mangler ulike aminosyrer, og man må spise 
variert for å få nok aminosyrer fra plantekost

 Lysin er oftest den «begrensende» aminosyren i korn (lite av 
lysin i korn) og mange andre plantematvarer

 Metionin og cystein er det lite av i andre belgfrukter enn soya

 Korn pluss belgvekster gir full pakke - komplementerer 
hverandre mtp aminosyrer

 Bra artikkel om vegansk kosthold, godt forklart om aminosyrer 
http://www.ntfe.no/utgaver/18-nr-1-2014/114-helsefordeler-og-utfordringer-ved-
vegankoster

http://www.ntfe.no/utgaver/18-nr-1-2014/114-helsefordeler-og-utfordringer-ved-vegankoster


Plantekost med 

tilstrekkelig mengde lysin 

dekker behovet for alle 

(andre) aminosyrer også



Veganhealth.org







http://veganhealth.org/articles/protein

#table3

 Ernæringsfysiolog Jack Norris

 Veganhealth.org



Lysin – også noe i havre, poteter og kål

Dagsbehovet for lysin dekkes med:

8 kopper/porsjoner havregrøt (Havre 

inneholder 13 % protein. )

1,6 kg poteter – 9 rel store poteter

10 kopper kokt brokkoli

1,5 - 2 kopper kokte linser/bønner/erter

1 kopp er 250 ml



 Lysine, or L-lysine, is an essential amino acid, meaning it 

is necessary for human health, but the body cannot make 

it. 

 You have to get lysine from food or supplements. 

 Amino acids like lysine are the building blocks of protein. 

 Lysine is important for proper growth, and it plays an 

essential role in the production of carnitine, a nutrient 

responsible for converting fatty acids into energy and 

helping lower cholesterol. 

 Lysine appears to help the body absorb calcium, and it 

plays an important role in the formation of collagen, a 

substance important for bones and connective tissues 

including skin, tendons, and cartilage.

 Kilde: Maryland University

https://umm.edu/health/medical/altmed/supplement/lysine

https://umm.edu/health/medica


 Most people get enough lysine in their diet. Although athletes, 

burn patients, and vegans who do not eat beans may need 

more. If you do not have enough lysine, you may experience: 

 Fatigue

 Nausea

 Dizziness

 Loss of appetite

 Agitation

 Bloodshot eyes

 Slow growth

 Anemia

 Reproductive disorders 

 For vegans, legumes (beans, peas, and lentils) are the best 

sources of lysine.



Tilskudd mot herpes

 Lysine is an amino acid (building block of protein). People use it to make 

medicine. Lysine is used for preventing and treating cold sores (caused by the 

virus called herpes simplex labialis). It is taken by mouth or applied directly 

to the skin for this use. http://www.webmd.com/vitamins-

supplements/ingredientmono-237-LYSINE.aspx

http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/guide/understanding-cold-sores-basics
http://www.webmd.com/genital-herpes/guide/skin-simplex-viruses
http://www.webmd.com/oral-health/anatomy-of-the-mouth
http://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin


Ernæring og helse

1. Helsefremmende i seg selv

2. Kan erstatter noe som er

helseskadelig – (store mengder) 

kjøtt, altså man i tillegg får

helseofrdeler av å droppe/spise

mindre kjøtt



Noen studier/kilder helse/ernæring

 Lydia A. Bazzano et al: Legume Consumption and Risk of Coronary Heart Disease in 
US Men and Women. NHANES I Epidemiologic Follow-up Study. 
http://baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokument/legume-consumption-and-
risk-of-coronary-heart-disease.pdf

 Legumes and soybeans: overview of their nutritional profiles and health effects. 
Mark J Messina,  Am J Clin Nutr 1999;70(suppl):439S–50S. 
http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokument/legumes_and_soybeans_
overview_of_their_nutritionial_profiles_and_health_effects.pdf

 Messina, V. (2014). «Nutritional and health benefits of dried beans.» Am J Clin
Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S. 
http://ajcn.nutrition.org/content/100/Supplement_1/437S.full

http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokument/legumes_and_soybeans_ove
rview_of_their_nutritionial_profiles_and_health_effects.pdf

 McCrory MA, Hamaker BR, Lovejoy JC, Eichelsdoerfer PE. Pulse consumption, 
satiety, and weight management. American Society for Nutrition 2010; Adv. Nutr. 
1: 17-30. http://advances.nutrition.org/content/1/1/17.full.pdf+html

http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokument/legumes_and_soybeans_overview_of_their_nutritionial_profiles_and_health_effects.pdf


Belgvekster er næringsrike

 Protein inkludert den «sjeldne» i planteriket aminosyren 

lysin

 Sakte karbohydrater (fiber, resistent stivelse), energi

 Jern

 Sink

 Kalsium

 Kalium

 Folat

 Andre vitaminer gruppe B

 Magnesium o.a.



Messina, V. (2014). «Nutritional and health 

benefits of dried beans.» Am J Clin Nutr 100 Suppl

1: 437S-442S.

 «Beans are rich in a number of important 

micronutrients, including potassium, magnesium, 

folate, iron, and zinc, and are important sources 

of protein in vegetarian diets. 

 In particular, they are among the only plant 

foods that provide significant amounts of the 

indispensable amino acid lysine. 



Messina, M.J. Legumes and soybeans: 

overview of their nutritional profiles and 

health effects.
 “Legumes have played an important role in the traditional diets of many 

regions throughout the world. It is difficult to think of the cuisines of Asia, 

India, South America, the Middle East, and Mexico without picturing soybeans, 

lentils, black beans, chickpeas, and pinto beans, respectively.

 (…) In fact, bean intake has actually declined during the past century in many 

European countries (1).

 (…) Given the nutrient profile and phytochemical 

contribution of beans, nutritionists should make a 

concerted effort to encourage the public to 

consume more beans in general…”



Protein og lysin

 Noen sier at protein finnes overalt. Men... Finnes

alle de essensielle aminosyrene overalt? 

 Det er en aminosyre – lysin – som er relativt

sjelden i matvarer fra planteriket. Alt inneholder

lysin, men i veldig små mengder.

 Belgvekster, derimot, inneholder nok lysin. 

 Poteter, brokkoli, havre, seitan og mais er andre

matvarer rike på lysin. 



Protein

«The protein content of beans is generally 

between 20% and 30% of energy. 

A serving of beans (ca. 90 g or 1/2 cup 

cooked beans) provides ca. 7–8 g protein or 

ca. 15% of the recommended dietary 

allowance (RDA) for protein for a 70-kg 

adult (15).»



Jern

 I tillegg inneholder belgvekster en god del jern

 Selv om jernet fra planteriket tas dårligere opp

enn jern fra dyreriket, 

 er det mye mer jern i belgvekster enn i kjøtt. 

 Det er omtrent 3 milligram jern i 100 gram biff, 

 1 miligram jern i 100 g kylling og svin. 

 11 miligram jern i 100 g tørkede røde linser, dvs 4 

mg i 100 g kokte røde linser. “A serving of beans 

(ca. 90 g or 1/2 cup cooked beans)”



 «Beans are also high in iron; 1 serving provides 

ca 2 mg. This compares favorably with the iron 

RDAs of 10 and 15 mg for adult men and 

premenopausal women, respectively (15). 

However, iron bioavailability from legumes is poor 

and thus their value as a source of iron is 

diminished (39).

 In acute studies, the addition of vitamin C to foods markedly increased 

nonheme iron absorption (40), but in longer-term studies the effects of 

vitamin C intake on iron absorption and status were much less pronounced 

(41). 

 In general, single-meal studies overestimate the effects of both inhibitors and 

enhancers of nonheme iron absorption (42).»



«In contrast to iron bioavailability, zinc

bioavailability from legumes is relatively 

good at ca 25% (43).»

«Beans are an excellent source of folate, 

which in addition to being an essential 

nutrient is thought to reduce the risk of 

neural tube defects (38). 

One serving of beans provides more than 

half of the current RDA for folate (15).»



Kalsium, god biotilgjengelighet

«Also, many beans are good sources of 
calcium, providing on average ca 50 mg 
Ca/serving, although there is quite a bit of 
variation among the legumes.

Calcium bioavailability from beans in 
general is ca 20%, which is lower than that 
from milk and green leafy vegetables but is 
still reasonably good (44).



Luft i tarm? Kan reduseres

 Det er mange som unngår belgvekster pga de 

fører til økt gassdannelse i tarm. Dette kan

reduseres:

 1. Bløtlegge i minst en time (vanlig bløtlegging er

8 – 12 timer for større bønner og erter)

 2. Slå ut vannet (kaste), skylle grundig, bruke nytt

vann for koking – og når vannet koker opp, slå ut

det første kokevannet. 

 Slik reduserer man mengden oligosakkarider



Bløtlegging – fjerner fitynsyre (som 

hemmer opptaket av jern og sink)



Positive effekter bak gassdannelsen:
 «However, there may be some beneficial effects 

associated with oligosaccharide consumption. The 

oligosaccharides, because of their growth-promoting 

effect on bifidobacteria, have been hypothesized to 

promote the health of the colon, increase longevity, and 

decrease colon cancer risk (70–72). 

 In fact, for these reasons researchers in Japan have 

actually suggested that soybean oligosaccharides be used 

as a substitute for common table sugar (73).»



“The nutritional profile of beans shows that 

they have much to offer; 

beans are high in protein, 

 low in saturated fat, 

and high in complex carbohydrates and 

fiber. 

Beans are also a good source of several 

micronutrients and phytochemicals.»



Hva kan man lage av erter, linser og

bønner?

Middag

Pålegg: Bønnepåstei, ertepesto

 I salater

 I supper 

 I gryter



Hummus – som dipp, hovedrett og pålegg

Ertestuing

Bønnetaco – istedenfor kjøttdeig

Linsesuppe, grønn ertesuppe

Gryter: Kokte bønner, lettstekte

grønnsaker, kokos/fløtesaus og ris

Med bakte rotgrønnsaker, gjerne med 

potet, råkost og erter



Rød linsesuppe og gryte av munkebønner











Hummus med bruke bønner, The Kasbah, 

Oslo, Alexander Kjellands plass



Helsefremmende
Messina, V. (2014). «Nutritional and health benefits of dried beans.» Am J Clin

Nutr 100 Suppl 1: 437S-442S.

 «Dried beans (often referred to as grain legumes) 

may contribute to some of the health benefits 

associated with plant-based diets. 

 Beans are rich in a number of important 

micronutrients, including potassium, magnesium, 

folate, iron, and zinc,

 and are important sources of protein in 

vegetarian diets.” 



Forebygge hjerte- og karsykdom og 

diabetes type 2

“Intervention and prospective research 

suggests that diets that include beans 

reduce low-density lipoprotein 

cholesterol, favorably affect risk factors 

for metabolic syndrome, 

and reduce risk of ischemic heart disease 

and diabetes.” 



Stabil blodsukker og antioksidanter

“Commonly consumed dried beans are also 

rich in total and soluble fiber as well as in 

resistant starch, all of which contribute to 

the low glycemic index of these foods. 

They also provide ample amounts of 

polyphenols, many of which are potent 

antioxidants.»



Diabetes

«Thus, beans may be a particularly 

important food for individuals with 

diabetes and those with an elevated risk of 

developing diabetes.»

Mer – søk pubmed eller
http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa

http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa


Metthet og vektkontroll

 “Nonetheless, several lines of evidence exist that 

suggest that pulse consumption could potentially 

increase satiety and help with weight control 

when consumed regularly.”

 “Based on the few studies that have been 

conducted, there is some indication that pulses 

may help to increase satiety, at least in the short 

term, and weight loss during intentional energy 

restriction over a few weeks.”

 http://advances.nutrition.org/content/1/1/17.ful

l.pdf+html



Like mett av bønner som av biff

«A beef-based meal with high protein 

and a bean-based meal with moderate 

protein and high fiber produced similar 

satiety…”

 Kilde: Bonnema AL, Altschwager D, Thomas W, Slavin JL. The effects of a 

beef-based meal compared to a calorie matched bean-based meal on appetite 

and food intake. J Food Sci. 2015;80:2088-2093

 Lenke til studien er her http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-

3841.12991/abstract



 «The beneficial effects of fiber on appetite and 

food intake include the displacement of higher 

energy dense foods, delayed gastric emptying 

due to the intact structure of the fiber-containing 

whole legumes, delayed nutrient uptake or 

absorption and fermentation (Slavin and Green 

2007; Wanders and others 2011). 

 Consuming a high satiating, whole food meal 

containing immediate satiation and sustained 

satiety mechanisms could potentially result in 

reduced caloric intake at the next meals, which if 

routine, could result in improved weight 

management (Drapeau and others 2007).»



Flere anbefaler belgvekster

 •Grete Roede

http://www.greteroede.no/120347223.o2.html

 •http://www.baljvaxtakademin.se/home/halsa/dokume

nt/baljvaxters-roll-for-en-god-halsa-ulla-johansson.pdf

 •LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

https://www.lhl.no/om-lhl/aktuelt/nyhetsarkiv-

2016/2016/2016-er-belgfruktens-ar/

 •Diabetesforbundet

https://kosthold.diabetes.no/matvaregrupper/artikler-

om-frukt-og-gronnsaker/hvorfor-spise-belgfrukter/



2. Miljøvennlig

Belgvekster kan erstatte kjøtt og

meieriprodukter – lavere CO2 utslipp. 

Kjøtt og meieri (husdyrhold generelt) 

står for 14 – 18 % totale CO2-utslipp. 

Her er det både transport og

miljøgasser dyrene produserer.



Framtiden.no http://www.framtiden.no/faktaark/147-

klimagassutslipp-fra-forbruk/file.html

Storfekjøtt: 20 kilo CO2-ekvivalenter per 

kilo kjøtt

Sau og lam: 17 kilo CO2-ekvivalenter per 

kilo kjøtt

Svin: 4,5 kilo CO2-ekvivalenter per kilo 

kjøtt

Kylling: 3 kilo CO2-ekvivalenter per kilo 

kjøtt

Erter, tørkede: 0,7 kilo CO2-ekv per kg 

tørkede erter 



Håkon Lindahl, Framtiden.no

«Til slutt gjenstår det bare å dele 

besparelsen ved å kutte ut en 

kjøttmiddag i uka (500.000 tonn CO2e) 

på utslippet per bil (2,6 tonn CO2e). 

Da havner vi på omtrent 200.000 

biler.»



Fikserer nitrogen – forbedrer jord

FN/FAO: "In addition, pulses are leguminous 

plants that have nitrogen-fixing properties 

which can contribute to increasing soil 

fertility and have a positive impact on the 

environment.“

Noen sier at belgvekster utarmer jord – så

feil!



Vann
http://waterfootprint.org/en/water-footprint/product-water-footprint/water-

footprint-crop-and-animal-products/

Kjøttproduksjon krever mye vann – en

knapp ressurs

Tørkede bønner, linser, erter og kikerter: 

19 liter vann per 1 gram protein

Kjøtt: 34 – 112 liter vann per gram protein





3. Mot sult

Når man erstatter kjøtt og meieriprodukter

(i moderne, vestlig husdyrhold med 

kraftfôr) med belgvekster -

 så kan man brødfø mange flere mennesker

(ved å frigjøre ressurser).

Hvorfor erstatte kjøtt? Hvorfor er ikke

kjøtt bærekraftig? 



Kraftfôr, effektivitet og pris

Moderne, vestlig kjøttproduksjon skal være

kostnadseffektiv og bruker derfor kraftfôr

istedenfor beite.

Det kreves opp til 2 – 5 kg kraftfôr og

belgvekster for å produsere 1 kg kjøtt/ost

Både korn og belgvekster kan spises

direkte, like mye (enda mer) næring



Hva er kraftfôr?

Miks av belgvekster, korn, oljer og 
vitamintilsetninger (antibiotika hos 
kalkun), i pelletsform

Mye næring og energi

Gir hurtigere vekst, høyere ytelse og 
mer effektiv (kostnadseffektiv) 
produksjon – lavere kostnader





Kraftfôr – morsmelkerstatning for kalv



Kjøtt (som) krever kraftfôr

 Kjøtt som dyrkes kun på naturbeite, sommer og

vinter, er trolig bærekraftig (men da kommer

miljøspørsmålet inn i bilde – klimagass fra

raping/promping inn i bildet).



http://www.framtiden.no/rapporter/rapporter-2016/778-

pa-kornet-harde-fakta-om-norsk-kornimport/file.html



I dagens landbruk spiser (nesten 

utelukkende) alle husdyr kraftfôr

 Både storfe, kylling, sau og gris spiser kraftfôr.

 ALLE husdyr – både drøvtyggere og enmagede

(griser og kyllinger).

 Enmagede dyr i Norge spiser nesten utelukkende

kraftfôr. Litt bedre kanskje for øko-dyr.

 Drøvtyggere: Sauer spiser noe kraftfôr (nrk.no om 

griselam), mens kuer spiser omtrent 45 % kraftfôr.



Hvor mye beiter norske kuer?

(Gressland-myter)

 Kun 10 % av matrasjonen (målt i energi) til norske kuer
kommer fra beite. Hentet fra:

 «Landbruksseminaret», 20. august 2013 Litteraturhuset, 
Oslo Hva spiser ei ku? Av professor Odd Magne Harstad, 
NMBU-Landbrukshøyskole

 Utvikling i vekt, ytelse og rasjonssammensetning i
storfeproduksjonene (Budsjettnemnda for jordbruket, 
2012; Årsmeldinger- Husdyrkontrollen)

 (Også NRK kom nylig med statistikken, i Framtidens
bonde)





Dyrket gress?

Det er ok hvis de beiter på

naturlige arealer, der mennesker

ikke kan dyrke maten sin.

Men hvis man må bruke jordareal

til å dyrke gress er det noe annet.



Kraftfôr er sunt og næringsrikt for oss 

mennesker

 Vegankost mangler kun vitamin B12 og vit D, ev
jod. 

 Jod finnes i tang og tare (tangmel). 

 Hovedkilden til vit D er sol, kost er ikke nok – det
er derfor man anbefaler å drikke tran. Vit D lagres
om sommeren, kan vare til neste vår

 Mangel på B12, jod og vit D er vanlig i
befolkningen ellers (b12 hos elder, jod hos 
gravide, vit D hos mange om vinteren)



Vitamin b12 – eneste som er kritisk i 

vegankost 

B12 tilskudd er lettvint og trygt. B12 

produseres av bakterier.

Jord var kilde til B12 tidligere, jord fikk

mennesker i seg sammen med uvaskede

(rot-) grønnsaker

Ved moderne produksjonsmetoder og

lagringsmetoder er det ikke noe å satse på. 



Dyrke erter i Norge



Kan man dyrke belgvekster i

Norge? Noen tall

 I Norge kan man dyrke 40 ganger mer erter

og bønner enn det dyrkes i dag

Å produsere kjøtt og meieri som er

kraftfôret er sløseri med ressurser

Vi kan spise både korn, erter/bønner

direkte, med stor helsefordel. Næringsrikt

menneskeføde



Påstand: «Vi har ikke klima til 

vegansk proteinproduksjon i Norge»

Lysin er avgjørende her

Erter, bønner – mye lysin 

havre, poteter, brokkoli, 

rosenkål – noe lysin

Seitan (hveteprotein)?



Kilder: To artikler fra solide instanser

om hvor mye erter vi kan dyrke i Norge

 Jeg er ikke agronom, men her er et utdrag fra to fagartikler

 Kilder:

 1. "Økt matproduksjon på norske arealer"  

http://agrianalyse.no/file=3347

 2. Erter, Sortsforsøk i erter PER OVE LINDEMARK1 & UNNI 

ABRAHAMSEN2 1Forsøksringen SørØst, 2Bioforsk Øst Apelsvoll

per.ove.lindemark@lfr.no 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/53802/11_Erter.pdf

http://agrianalyse.no/file=3347
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/53802/11_Erter.pdf






«Arealfordelingen ved anvendelse av

agronomisk optimale vekstskifter (jamfør

Tabell 4-4) er vist i Tabell 5-4. En

sammenligning med nåværende arealbruk

(Tabell 5-3) viser at den største forskjellen

ligger i økt dyrking av oljevekster og

belgvekster (for eksempel åkerbønner og

erter). Arealet med oljevekster blir mer

enn femdoblet, og belgvekster øker fra 8 

230 dekar til 301 676 dekar.»



40 ganger mer erter og bønner i Norge

ved optimalisering
 «Denne endringen blir enda tydeligere dersom alt 

tilgjengelig jordbruksareal tas i bruk. I Tabell 5-5 

vises arealfordeling ved optimale vekstskifter. 

Sammenlignes disse tallene med tallene for 

optimale vekstskifter på nåværende areal (jamfør

Tabell 5-4), ser vi at areal til oljevekster er blitt 6 

ganger større, og et areal til belgvekster som er

40 ganger større enn dagens (fra 8 230 dekar til

332 189 dekar).» "Økt matproduksjon på norske arealer"  

http://agrianalyse.no/file=3347

http://agrianalyse.no/file=3347


332 189 dekar til belgvekstdyrkning



Kilo erter fra 1 dekar jord

(Erter, Bioforsk)



Ca. 100 kilo erteprotein fra 1 dekar jord



Hvor mye lysin får 

vi fra norske erter?



166 095 500 kilo erter per år i Norge

Mine utregninger – kan noen fagorganisasjon/ 

agronom regne det ut og publisere? 

 332 189 dekar til belgvekstdyrkning (Agrianalyse)

 100 kilo erteprotein fra 1 dekar (Bioforsk)

 400 – 500 kilo erter fra 1 dekar (Bioforsk og

http://www.agropub.no/id/7468)

 332 189 daa x 100 kg x 5 = 166.095.500 kilo erter

 33 218 900 kg protein

 Åkerbønner inneholder mer protein men lavere avlinger, derfor regner jeg

ut i erter



166.095.500 kilo erter per år – lysin?

 Hvor mye lysin blir det?

 Grønne erter inneholder 1,6 gram lysin per 100 gram tørre erter (16 gram 

lysin i 1 kg erter). (Kilde: 

http://www.livsmedelsverket.se/globalassets/livsmedel-

innehall/naringsamnen/livsmedelsdatabas/aminosyrorper100g.pdf 

http://gardeningplaces.com/articles/lysine-content-foods.htm og

Matvaretabell USA http://ndb.nal.usda.gov/ndb/search/) 

 1158 Gröna eller gula ärter, torkade 21,5 3,45 6,25 930 1480 1620

 16 gram lysin i 1 kilo grønne erter

 16 000 gram lysin i 1 tonn erter

 16 kilo lysin i 1 tonn erter

 2657520 kilo lysin, eller 2658 tonn lysin kan produseres i Norge per år



Dagsbehovet vårt er 38 mg lysin per kilo 

kroppsvekt

 Anbefalt daglig inntak av lysin (ifølge myndighetene USA) 

er 38 mg per kilo kroppsvekt. 51 mg/kr per dag for 

gravide. 

 Kilde: Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty 

Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2002) by the 

Food and Nutrition Board (FNB) of the Institute of Medicine, p. 680.  

http://www.nap.edu/read/10490/chapter/12#680

 1 person på 70 kilo trenger altså 2,6 gram lysin per dag. 

(0,038 x 70) 

16 kilo lysin i 1 tonn erter

http://www.nap.edu/read/10490/chapter/12#680


5,2 millioner nordmenn trenger 4935 

tonn lysin per år. Hvor mye erter er det?

 1 person på 70 kilo trenger altså 2,6 gram lysin per dag.  Hele Norges

befolkning trenger da omtrent 13 520 kg lysin per dag (2,6 x 5,2 mill). Per år

trenger Norge 4 934 800 kilo lysin, dvs. 4 935 tonn lysin per år (13 520 kg x 

365 dager). 

 (2658 tonn lysin produseres – men trenger 4935 tonn)  54 % lysin kan 

dekkes av erter (2658 tonn lysin kan produseres i Norge per år)

 5,2 millioner nordmenn trenger 4 935 tonn lysin per år

 16 kilo lysin i 1 tonn erter (Det er 1,6 gram lysin I 1 kilo erter)

 Hvor mange kilo erter trenger Norge per år? 



Norge trenger 312 000 tonn erter per år

 1600 gram lysin (1,6 kilo lysin) i 1 tonn erter

 4 935 00000 gram lysin i x gram erter

 X = 4 935 0000000 / 1,6 = 312 500 tonn erter

 Norge trenger 312 500 tonn erter per år

 Produserer 166 095 tonn erter – 50 % av lysinbehovet



Lysin i andre norske matvarer 

Brokkoli, grønnkål, poteter og havre gir

også en del lysin

Har man regnet ut alt, erter pluss kål, 

poteter og havre, kan man vise hvor mye

Norge er selvforsynt med produksjon av

planteprotein (lysin)

Seitan (hveteprotein) en del lysin



Kan Norge produsere nok 

lysin med plantevarer, er 

vi selvforsynt med protein 

på den mest bærekraftige 

måten



Takk for invitasjonen og 

oppmerksomheten!

http://topveg.com/


