
ATT ODLA FÖR HÖGRE 
NÄRINGSINNEHÅLL –  
GÅR DET? 
 
Föreläsning vid Mat för livet 16.2.2006  
Bengt Lundegård, agronomie dr, 
Lantbruksuniversitet 
Referat Ingrid Eckerman, Läkare för Miljön 
 
Idag har vi i Sverige 30 gånger högre 
energianvändning än vad bi behöver för att 
överleva. I USA är energiåtgången 60 
gånger större. 
 
Frågeställningen är ”Att odla för högre 
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 reglersubstanser 
(vitaminer och mineral). Cirka 50 ämnen av 
över 100.000 ämnen anses 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 energiintag, också sänkt 
intaget av vitamin C från ca 500 mg/dag till 
60 mg/dag, halverat 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 drastiskt under 1900-talet, från 
1200 mg/dag till 200 mg/dag.  
 

Vi har alltså ändrat kosten och kostvanorna. 
Samtidigt har produktionen per hektar ökat 
tack vare högre koldioxidhalt i luften och 
ökad gödslingsintensitet. 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 
fysikaliska, kemiska och biologiska 
förändringar av den odlade marken, vilket 
medför förändrat upptag av näringsämnena 
och påverkad kvalitet. 
 
Att tillföra olika näringsämnen medför inte 
alltid bättre kvalitet. Höga halter av kväve i 
jorden sänker ofta halterna av askorbin-
syra. Tillförsel av kväve gör att grönsakerna  
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och frukterna blir större, men närings-
ämnena blir då utspädda – liksom 
aromämnena.   
 
Ekologisk mat 
 
Ekologiskt odlad mat är lika hygienisk som 
annan mat, om man följer regler och 
rutiner. Att ekologiska livsmedel skulle vara 
mer kontaminerade 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% omega-3-fett-
syror, vilket är i nivå med innehållet i 
linolja. Mer extensiva former av uppfödning, 
med ökad grad av utevistelse och tillgång 
till grönfoder har i vissa studier visat sig 
kunna påverka fettsyrasammansättningen 
positivt. Förändringar i köttets fettsyra-
mönster har vidare visat sig kunna sänka 
kolesterolvärdet och därigenom risken för 
hjärt-kärlsjukdom 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 konven-
tionellt producerade. Gräs innehåller 
naturligt ca 60% omega-3-fettsyror, vilket 
är i nivå med innehållet i linolja. Upp-
födningssystem baserat på grönbete kan 
leda till att omega-3-fettsyror anrikas på 
bekostnad av omega-6-fettsyror, något som 

ur hälsosynpunkt 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 ökade omättnads-
graden i fettet så att köttets hållbarhet inte 
försämras. Smågrisar som går ute får ej 
heller automatiskt 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 farliga 
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 
positiva hälsoegenskaper, 
däribland förebygg
av cancer och 
åderförfettning.  
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rotfrukter och blad
grönsaker har högre
halter av vitamin C. 

Totalsumman protein kan vara lägre men 
halten essentiella aminosyror är betydligt 
högre. Mineralhalten (Mg, Fe) tend
vara högre. Nitrathalten är vanligen lägre
och det finns naturligtvis inga rester av 
pesticider.  
 

jurstudieD
en gynnsammare effekt på djurs hälsa, 
framför allt avseende på reproduktion och 
graviditetens utfallet, än konventionellt 
foder. Djuren föredrar dessutom ekologisk 
odlad mat framför konventionell.  
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Pesticider 
 
Alltfler studier visar på negativa effekter av 
pesticider. De är hormonstörande, dvs. 
påverkar det endokrina systemet. 
 
Små barn är speciellt känsliga av flera 
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 
förekommer i uppemot hälften av de 
analyserade grönsaksproverna, men det är 
bara några procent som överskrider 
gränsvärden. Under 1995–1998 minskade 
förekomsten av resthalter i frukt och grönt, 
men har sedan 1998 haft en viss tendens 
till att öka igen. Bekämpningsrester hittas 
betydligt oftare i importerade vegetabilier 
än i svenska.  
Det finns ingen FASS för våra grödor. Vilka 
bieffekter har kemikalierna? Det finns 
beskrivet att brist på  magnesium och fosfor 
orsakats av kemikalier. Sker metaboliska 
förändringar när vi använder ”normala” 

doser på potatisen? Många marker är redan 
kontaminerade av tungmetaller. Ökad 
kvävegödsling 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 ämnena, 
utan uppvisar ännu bättre hälsoeffekter än 
dessa. Ämnena kallas för fytokemikalier och 
tillhör den stora gruppen av sekundära 
ämnen som produceras inom växtriket. 
Fytokemikalier tros verka genom en rad 
olika mekanismer: inducering av 
detoxifieringsenzym, inhibering av bildning 
av nitrosaminer, utspädning och bindning 
av carcinogener, förändring av 
hormonmetabolism 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 resveratrol i rödvin. 
Det har beräknats att ekologiska produkter 
skulle kunna innehålla 10-50% högre halter 
av fytokemikalier 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 prover) 
(brittisk studie). Ekologisk diet höjer 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 fortfarande 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; säden 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 gödsel-
medel eller mark.  
 
Tomatförsök visade bättre smak och högre 
halt vitamin C hos organiskt gödslade 
tomater (2 av 3 försök). Gräsklipp ledde till 
svavelbrist och lägre halt av fosfor. 
Organisk odling ledde till högre halt av 
organiska syror, lägre halt av nitrat och 
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högre halt av klorid. För halten av lykopen 
fanns ingen skillnad.  
 
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 kväveform (ammonium eller 
nitrat). 
 
Studier på purjolök och vitkål visade lägre 
halt av glukosinolater (svavelrika 
kväveinnehållande ämnen) i vitkål odlade 
med gröngödsel än i konventionell odlad 
vitkål samt vitkål gödslad med hönsgödsel. 
Halten av alkycysteinsulfoxid (dito) var 
lägre i gröngödslad purjolök än i mineral-
gödslad. Orsaken anses 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 
människan, med medel vi behöver men inte 
med ämnen vi inte behöver.  
 
Det finns fördelar med organiska 
gödselmedel: Bättre frigörelse av svavel i 
relation till kväve, bättre sammansättning 
av mineralämnen och bättre upptagning av 
negativa mikronäringsämnen som borat, 
selat, molybdat, och ev kromat. Dessutom 
ökad upptagning av vitamin B12. Ökad halt 

klorid gynnar upptagning av bl.a. positiva 
joner, t.ex kalium ev magnesium. Bättre 
vattenhållande förmåga. Bättre mykorrhiza 
som medför ökad upptagning av fosfor. 
 
Vi måste alltså ta tillbaka djuren och 
återgå till kretsloppsjordbruket. 
 
 
Slutsatser 
 
• Val av produktionssystem påverkar 
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 eller negativa. 
 
• Vi vet ej vilka mekanistiska processer 
som ger upphov till uppkomna skillnader. 
 
• Ökad kunskap om hur 
produktionsåtgärder 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 mineralämnesinnehåll och 
gödselverkan, växtprocesser som styr 
prioriteringen mellan biomassaproduktion 
och produktionen av icke biomasse-
relaterade ämnen (sekundära metaboliter), 

medicin och nutrition, samt animalie-
produktion, djurs beteenden och utfodring. 
 
Utveckling av relevanta mätmetoder 
behövs. För detta behövs ett 
tvärvetenskapligt forskningscentrum!!! 
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