Kostholdsråd
fra Kostreform for bedre helse
Kostreform for bedre helse mener statens kostholdsråd på noen viktige punkter er feil. De offentlige rådene
følger ikke god vitenskapelig standard for utarbeiding av helsefremmende kostholdsråd. Fordi de offentlige
rådene ikke er vitenskapelige nok er vi bekymret for at enkelte av kostholdsrådene fører til mer uhelse og
sykdom og at de virker mot sin hensikt. Vi har derfor formulert et eget sett med råd som i større grad tar
hensyn til den eksisterende vitenskapelige kunnskapen og som i motsetning til de offentlige rådene ikke er
påvirket av markedsinteresser eller politikk.
Kostreforms overordnede mål er en frisk befolkning. Får å få til det trenger Norge en kostreform. En viktig
del i dette arbeidet er å endre de offentlige kostholdsrådene slik at veien til god helse blir enklere for alle.
Men vi er ikke uenige i alt. På noen punkter mener vi de offentlige anbefalingene er gode og i tråd med
vitenskapelige data. For enkelt å kunne se hvor vi skiller oss fra de offentlige rådene, kan du lese tabellen
under.
Det er først og fremst på følgende punkter vi mener myndighetene gjør feil i sine råd:
•
•
•
•
•
•
•

De undervurderer skadeeffektene av sukkerinntak.
De anbefaler alt for høyt karbohydratinntak ved diabetes type 2.
De advarer mot inntak av mettet fett.
De anbefaler et for høyt inntak av frøbaserte planteoljer og margariner.
De anbefaler et for høyt inntak av stivelsesrike* og raffinerte karbohydrater.
De advarer mot høyt fettinntak.
De anbefaler redusert inntak av fett når man skal ned i vekt.

* Stivelse finnes i korn, hvetemel, poteter, ris og pasta. Selv om det ikke smaker søtt, virker det på samme
skadelige måte som sukker.
Et sunt kosthold er:
•
•
•
	

•

Et kosthold som er rikt på naturlige og lite bearbeidede matvarer.
Et kosthold tilpasset den enkelte, fordi ulike individer, sykdommer og tilstander krever ulikt kosthold.
Et kosthold med få begrensninger på fettinntak. Fett er sunt når det kommer fra riktige kilder og gir ikke
risiko for overvekt eller sykdom.
Et kosthold som inneholder mindre karbohydrater enn det offentlig anbefalte.

Kostreform sine kostholdsråd
Et sunt kosthold består av kjøtt, fisk, egg, grønnsaker, fete meieriprodukter, grønnsaker, nøtter, frø,
frukt og bær. Unngå eller begrens sukker, kornprodukter, planteoljer med mye omega-6-fettsyrer og
plantemargariner.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unngå industrielt bearbeidet mat.
Spis mye grønnsaker i alle variasjoner.
Spis egg, kjøtt og fisk i alle variasjoner, men velg rent kjøtt fremfor pølse og ren fisk fremfor
fiskepinner.
Unngå tilsatt sukker i alle former også fruktjuice.
Spis lite kornprodukter.
Unngå frøbaserte planteoljer som soya og solsikkeolje og plantemargariner. Bruk heller kaldpresset
olivenolje, kokosfett eller oljer med lavt omega-6-innhold.
Unngå lettprodukter.
Spis fete meieriprodukter som smør, fløte og sæterrømme.
Tell ikke kalorier, men fokuser på mat av høy kvalitet.
Drikk vann

Kostreforms råd:

Offentlige råd:

(Oppsummert)

(Oppsummert)

Ha et variert kosthold med mye grønnsaker,
kjøtt, fisk, egg og fete meieriprodukter og
begrensede mengder sukker, kornprodukter,
planteoljer og margariner.

Ha et variert kosthold med mye grønnsaker,
frukt og bær, grove kornprodukter og fisk, og
begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt
kjøtt, salt og sukker.

Unngå tilsatt sukker i alle former.

Velg matvarer med begrensede mengder mettet
fett, sukker og salt.

Nøkkelhullsmerkede matvarer er ikke
nødvendigvis sunne og mange av dem bør
unngås.

Se etter Nøkkelhullet når du handler. Det gjør
det enklere å sette sammen et sunt, variert og
godt kosthold.

Spis mye grønnsaker i alle variasjoner. Spis
også frukt og bær. Men vær obs på at mye
stivelsesrike grønnsaker, frukt og bær kan gi
stor karbohydratbelastning.

Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og
bær hver dag.La grønnsaker og frukt inngå i
alle dagens måltider. Gå på oppdagelsesferd i
frukt- og grøntavdelingen. Smak og
eksperimenter. Velg ulike farger.

Begrens inntaket av kornprodukter.

Spis grove kornprodukter hver dag.

Spis gjerne fisk til middag flere ganger i uken.
Spis gjerne fisk til frokost og lunsj også.

Spis fisk til middag to til tre ganger i uken.
Bruk også gjerne fisk som pålegg.

Spis egg, kjøtt og fisk i alle variasjoner, men
velg biff fremfor pølse og ren fisk fremfor
fiskepinner.

Velg magert kjøtt og magre kjøttprodukter.
Begrens mengden bearbeidet kjøtt og rødt
kjøtt.

Fete meieriprodukter som smør, fløte og
seterrømme er sunne og næringsrike. Unngå
lettprodukter.

La magre meieriprodukter være en del av det
daglige kostholdet. Begrens bruken av
meieriprodukter med mye mettet fett, som
helmelk, fløte, fet ost og smør. Velg
meieriprodukter med lite fett, salt og lite tilsatt
sukker.

Unngå frøbaserte planteoljer som soyaolje,
solsikkeolje og plantemargariner. Gode
fettkilder er blant annet kaldpresset olivenolje
og kokosolje og smør.

Velg matoljer, flytende margarin og myk
margarin, fremfor hard margarin og smør.

Unngå tilsatt sukker i alle former også
fruktjuice. Frukt med naturlig fiber er bedre
enn juice.

Unngå mat og drikke med mye sukker til
hverdags.

Drikk vann

Velg vann som tørstedrikk.

Statens syv kostrådsfeil:
Feil 1:
Staten undervurderer skadeeffektene av sukkerinntak
Sukker og raffinerte karbohydrater ser ut til å være en av de viktigste kostholdsrelaterte årsakene til
hjerte-karsykdom (1-4) og diabetes og ser også ut til å spille en viktig rolle i utviklingen av flere
kreftformer (5-8) og spille en sentral rolle i fremming av inflammatoriske prosesser (9-11). Vi i
Kostreform mener på grunnlag av denne forskningen derfor at det bør advares mot sukkerinntak fremfor
at det anbefales å ligge under 10 energiprosent av inntaket som sukker, en grense som legitimerer og
undergraver er høyt og skadelig sukkerinntak.

Feil 2:
Staten anbefaler høyt karbohydratinntak ved diabetes type 2.
Når man har problemer med høyt blodsukker og dårlig blodsukkerregulering er karbohydratrestriksjon
det beste alternativet og høyt karbohydratinntak vil gjøre tilstanden verre og kreve økt medisinering. Har
man diabetes type 2 er det eneste riktige å redusere karbohydratmengden. Noe annet må nødvendigvis
karakteriseres som feilbehandling med stor fare for alvorlige skadeeffekter (12-21). Ved type 2 diabetes
bør karbohydratrestriksjon være det første rådet som blir gitt.

Feil 3:
De offentlige rådene advarer mot inntak av mettet fett selv om det ikke finnes vitenskapelig
grunnlag for dette.
De offentlige rådene advarer mot inntak av mettet fett selv om det ikke finnes vitenskapelig grunnlag for
dette (22-28). Det gjør blant annet at inntaket av sunne matvarer som kjøtt og fete melkeprodukter
reduseres unødig og at man velger magre og dermed mer næringsfattige produkter fremfor sunne fettrike
produkter. Det finnes ikke grunnlag for å advare mot inntak av mettet fett og en rekke negative
helsekonsekvenser er foreslått som følge av å bytte ut mettet fett med andre matvarer. Advarslene mot
mettet fett hviler på en antakelse om at mettet fett i kosten gir økte nivåer av lipoproteiner som videre gir
økt aterosklerose. Denne antakelsen mangler støtte i vitenskapelige data og mangler støttende
vitenskapelige referanser i publiseringer fra Helsedirektoratet.

Feil 4:
Staten anbefaler et for høyt inntak av frøbaserte planteoljer og margariner, selv om den stadig
økende mengde vitenskapelige data tyder på at dette ikke er sunne fettsyrer i store mengder.
Konsekvensen av å anbefale et høyt inntak av plantefett rikt på lett oksiderbare fettsyrer er ukjent, men
grunnleggende biokjemiske mekanismer oppfordrer til forsiktighet (29). En rekke studier peker på
mulige ugunstige effekter av høyt omega 6 inntak (30-37) og det er ikke stor vitenskapelig enighet om at
det er positivt å bytte ut mettet fett med flerumettet fett (38). Ser man på de tilgjengelige data som viser
at mettet fett ikke utgjør noen helsetrussel og i mange tilfeller fremstår som helsefremmende og data som
viser potensielle skadeeffekter av høyt inntak av plantebaserte omega 6 fettsyrer er den eneste logiske
konklusjonen at smør må anbefales fremfor plantemargarin. Smør er også mer næringsrikt enn
planteoljer og margariner. Det er heller ingen konsensus rundt at det er sunt å erstatte animalsk fett med
plantesteroler (39).

Feil 5:
Staten anbefaler et for høyt inntak av stivelsesrike og raffinerte karbohydrater.
	
  Et høyt inntak av stivelsrike og raffinerte karbohydrater gir et økt nivå av glukose i blodet (blodsukker) og

vil gi en høy insulinutskillelse for å holde blodsukkeret under kontroll. Et vedvarende høyt insulinnivå er
forbundet med insulinresistens og metabolsk syndrom. Bivirkninger av høy insulinutskillelse er skader i
vev, dysfunksjon i kjertler og et uheldig hormonelt nivå som fremstår som store
	
  risikofaktorer for de store livsstilsykdommene (40).
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Feil 6:
Staten advarer mot høyt fettinntak, selv om høyt inntak av sunt fett ikke er usunt.
Som nevnt over er noen typer fett knyttet til økt risiko for sykdom og dette gjelder først og fremst
omega-6 fettsyrer. Andre fettyper som mettet og enumettet fett ser ikke ut til å påvirke kroppen negativt og
det er derfor ingen grunn til å advare mot høyt fettinntak generelt. Pasienter med metabolske lidelser som
diabetes type 2 vil også ha behov for et høyt prosentvis fettinntak og en unødvendig advarsel mot fett vil
gjøre befolkningen redd for dette beste behandlingsalternativet (41).

Feil 7:
De offentlige rådene anbefaler fettreduksjon når man skal ned i vekt, mens forskning viser at den
beste og sunneste strategien er reduksjon i karbohydrater.
Med kostrådene som kom ut i 2014 økte myndighetene grensen for øvre anbefalt inntak av fett til 40
energiprosent. I mange år var nivået på 30% og vi ble fortalt at det var et solid vitenskapelig grunnlag for
å holde inntaket under 30%. Det fantes aldri et solid grunnlag for å anbefale under 30% og den nylige økte
grensen er et bevis på dette. Det finnes heller ikke grunnlag for å anbefale under 40%. Fett i seg selv,
stimulerer ikke til fettlagring. Tvert imot viser studier helt konsekvent at personer som bytter ut
karbohydrater med fett i kosten går ned i vekt helt uten begrensninger på energiinntak (41). Den viktigste
driveren av fettlagring er insulin som i hovedsak skilles ut basert på karbohydratinntak. I tillegg vil
kroppens utskilling av og egenproduksjon av glukose også påvirke. Dette er knyttet til hepatisk
insulinresistens, en tilstand som forbedres av karbohydratrestriksjon (21). I tillegg vet vi at inflammasjon,
dysbiose og andre dysfunksjoner som ikke er knyttet til fett i seg selv er med på å skape overvekt og
metabolske sykdommer.

Manglende evolusjonært perspektiv
Kostreforms kostholdsråd hviler på et stort vitenskapelig datagrunnlag. Hovedproblemet med de offentlige
kostholdsrådene er slik vi ser det at de ikke er vitenskapelige nok og at de er tydelig påvirket av politikk
og markedsinteresser. Det er godt kjent at de norske kostholdsanbefalingene i stor grad hviler på de
Amerikanske. Videre er det grundig dokumentert at utformingen av de Amerikanske anbefalingene har en
broket historie (42, 43).

En stor svakhet er at de offentlige kostholdsrådene ikke har en tydelig evolusjonsbiologisk grunnlag. Et
slikt grunnlag må danne utgangspunkt for alle råd innen ernæring.
Vi kan naturlig nok ikke presentere all den vitenskapen som ligger til grunn for våre anbefalinger her
og all litteraturen som utfordrer og viser at de offentlige ikke er gode råd. Men for en grundig innføring
i og forståelse av hva et evolusjonsbiologisk perspektiv sier oss om hva mennesker bør spise for best
helse anmoder vi om å lese litteraturen vi viser til under av anerkjente forskere innen feltet som
Cordain, Lindeberg, Eaton og Jønnson (44-56). Denne litteraturen inkluderer også kliniske studier gjort
på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes.
Det evolusjonære perspektivet viser oss at det ikke er unaturlig for mennesket som art å få i seg mye
fett og mye mettet fett. Unaturlig betyr ikke i seg selv at det er ufarlig, men mengder av nyere litteratur
viser at verken totalt fettinnhold eller mettet fett ser ut til å skape eller forverre aterosklerose eller
insulinresistens, og er slik sett å regne som ubetydelige med tanke på forebygging av hjerte- og
karsykdom og diabetes (23, 57, 58). Verken mettet fett eller totalt fett ser ut til å virke negativt på
inflammatoriske prosesser knyttet til de store livsstilsykdommene (59).
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