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Vad vi äter påverkar i högsta grad miljön, 
men samtidigt påverkar miljön oss. Frågan 
är om vi kan förändra miljöbelastningen om 
vi ändrar på vår kost, t.ex. om vi lägger om 
den till paelolitisk kost? 
 
Varför bör vi diskutera en kostomläggning? 
Vi kommer att bli dubbelt så många 
människor på jorden som vi är idag. 
Samtidigt närmar vi oss ett läge där fler 
människor skadas eller dör på grund av 
fetma än på grund av svält. Den resurs-
belastning som både svält och fetma 
orsakar är miljöbelastningar som alla vinner 
på att bekämpa. Men det är inte bara 
energin i kosten som vi måste tillfredsställa. 
 
Går detta att åstadkomma med en växande 
befolkning på jorden? Hur ser det ut här 
hos oss i den rika delen av värden? Trots 
bättre matkvalitet, mer att välja på och 
större kunskap ökar kostberoende ohälsa. 
Innan vi hade dagens billiga energi kunde vi 
inte producera så mycket cerealier som 
idag. Låt oss rikta in oss på att få en bra 
kost här där vi befinner oss.  
 

De genetiska systemen är stabila. Det 
skiljer 800 000 generationers utveckling 
mellan oss och schimpanserna – vi gick 
skilda vägar för endast 6 miljoner år sedan. 
Generna skiljer sig till endast 1 %. 
Immunförsvar och matsmältning är mer 
komplexa än ögat.  
 
Det är mot den bakgrunden som en 
kostomläggning skall ses. Vi behöver en 
mycket bredare näringsbas än cerealier och 
mjölkprodukter. Bladgrönsaker rotfrukter 
frukt och nötter har varit viktiga 
näringskällor. Vi bör överväga om de inte 
på nytt ska få en större plats. En paleolitisk 
kost blir kalorirestriktiv fast det inte är 
avsikten. 
 
Är detta möjligt med en växande 
befolkning? Sannolikt ger det en mindre 
belastande livsmedelsproduktion. Att vi 
kommer bort från ett ensidigt beroende av 
stora monokulturer i livsmedels-
produktionen gör att vi har lättare att 
anpassa oss till klimatförändringar och 
andra påfrestningar. Träd som ger frukt och 
nötter samt förbättrar mikroklimatet är ofta 
en bättre lösning än storskalig odling av 
sädesslag och andra gräs. Ett brett utbud 
av bladgrönsaker och rotfrukter ger mindre 
beroende av enskilda grödor och ger ett 
stabilare system 
 
Jag har tagit fram en modell med fyra 
koster. Hans äter den mat som Livs-
medelsverket rekommenderar. Vego äter 
ren vegankost. Beräkningarna baseras på 

ett par dagsmatsedlar som jag fick från 
Veganförbundet. Sven äter det som var 
rikskost i undersöknngen 1997-98. Fred 
äter en paleolitisk kost.  
 
I detta har jag räknat med nuvarande 
produktions- och distributionsmetoder. 
Fytoenergi är den energi som är bunden i 
biomassan som förbrukas med kosten. Till-
satsenergin är ett mått på förbrukningen av 
”yttre” energi för livsmedlen. Den kommer 
från olja, andra fossila bränslen, kärnkraft, 
vattenkraft etc. 
 
Resultatet av kostanalyserna visar att 
Svens kost ger mest fytoenergi och Vego 
kräver mest tillsatsenergi (tabell 1). 
Fytoenergi har ca 50 % verkningsgrad. Om 
tillsatsenergin skulle ersättas av fytoenergi 
räknar man med att det åtgår dubbelt så 
mycket. 

 Fyto-
energi 

Tillsats-
energi 

Fyto + 2ggr 
tillsatsen 

  

Tabell 1 

MJ/dag MJ/dag MJ/dag

Hans    95 52 199
Vego    57 89 236
Sven    111 61 233

Fred    75 64 204

 
Freds kost innehåller mer kött men protein-
mängden i gram är endast lite större än i 
Hans kost som även innehåller mjölk-
produkter. 
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Kostens vattenförbrukning beräknas till 
drygt 2 m3 (tabell 2). Det veganska 
alternativet mycket osäkert. Det finns 
troligen inga stora skillnader. 
 

Tabell 2 
 
Jag anser inte att någon kosterna kan anses 
vara så resursförbrukande att den av det 
skälet bör ifrågasättas. Vi kan inte utesluta 
en kost bara för att en människa säger att 
den är resursförbrukande. Det är inte på 
det här sättet vi kan förändra. Andra 
faktorer än de som finns i modellen är 
viktigare.  
 
Antalet människor kommer att dubblas. 
Livsmedlen baseras idag på fossil energi. 
Energiförbrukningen måste minska och 
arbetstiden i lantbruket måste öka. I de 
flesta länder är arbetstiden i mat-
produktionen större.  
 
 
 

Vi förbrukar dubbelt så många arbets-
timmar som vi producerar. Det är 
fullständigt orimligt att en bärbar dator 
kostar 6000 kr. Det ligger 2-3 veckors 
arbete bakom den – men inte här i Sverige. 
Romarna förflyttade produktionen till 
kolonierna runt omkring och fick hög 
levnadsstandard. Det är inte hållbart. 
 
Produktion av säd bygger på mekanisering 
och kräver stor arbetsinsats för att energi-
tätheten skall minska. Det är det låga 
energipriset som gör kraftfoderproducerad 
djuruppfödning möjlig. Vi måste lägga till 
väldigt mycket mer manuellt arbete om vi 
ska fortsätta med denna kost.  
 
Vi importerar 40% av vårt kött. Det baseras 
i hög grad på grovfoder, utan kraftfoder. 
Svenskt kött kan produceras med en tiondel 
av energiåtgången utan kraftfoder. Det 
kräver större areal. Men idag utnyttjar vi 1 
promille den areal som fanns tidigare för 
vall och hagmark. Om inte vi ställer upp 
med arbetskraft kommer för eller senare 
någon att sätta djur på markerna där det 
ska vara djur, djur som betar djurfoder. 
Den spillningen ska tillbaka till lantbruket. 
 
Vi känner en ungersk familj. De hade en 
liten gård på ca 4 000 m² och liten vingård 
ca 2000 m2 på en otillgänglig bergs-
sluttning. Denna gård har försörjt 5 
personer, 3 generationer. Den gamle 
mannen var byns snickare och slaktare. 
Han hade motorcykel men ej bil. På gården 
hade man två grisar, höns och kaniner. Man 

odlade sallad, paprika, fodermajs, rot-
frukter. Man hade också träd för att ge 
frukt, inte för att vara vackra. De fyra 
persikoträden gav frukt vid olika tider. 
Dessutom hade man valnötsträd, äppelträd 
och plommonträd. 20 – 30 bikupor flyttades 
runt i trakten. Per år gav detta 2x200 kg 
gris, 200+200 kg honung, 2000 liter vitt vin 
och 100 liter dålig sprit att sälja till 
soldaterna. 

  Grön-
saker 
frukt 

Kött   
mjölk 

Nötter 
balj-
växter 

Fette
r 
cere-
alier 

Totalt 

  m³ m³ m³ m³ m³ 
Hans      0,19 1,03 0 0,85 2,06

Vego      0,54 0 3,29 0,26 4,08
Sven      0,07 1,19 0 1,03 2,29
Fred   0,60 1,46 0,16 0,19 2,42

 
För min del visar exempel som detta att vi 
med lämpligt val av grödor och utnyttjande 
av resurserna klarar oss på 2000-3000 m² 
för vår livsmedelsproduktion, om man 
tillåter att det tar tid att jobba med det. 
Med en ökande befolkning i värden måste vi 
utnyttja våra resurser. Det finns människor 
som vill och kan. Trädgrödor som vin, frukt, 
nötter och oliver klarar magra och steniga 
arealer De tål både regn och torka bättre än 
gräs. Andra grödor som rotfrukter och 
grönsaker kan växa inne bland träden.  
 
Nästa exempel är Sveriges största ranch. 
Här är arealen mycket större. Den ger 7 
årsarbeten för 566 kalvar och 1650 djur. 
Djuren blir betydligt äldre här (nästan ingen 
tillväxt vintertid, förbjudna gå inomhus). 
Insatsen 11 000 timmar ger 177 ton kött. 
Det blir fyra minuter per kg benfritt kött. 
Energiförbrukning är ca 1/10 av 
normalförbrukningen i Sverige. 
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Den matsedel som jag rekommenderar ser 
ut så här: Fisk, kött, skaldjur, frukt, 
bladgrönsaker, rotfrukter, nötter, tång, 
honung. Den är snål på fett, kolhydrater 
och natrium men ger ett överskott av 
vitaminer och övriga mineraler. 
Kostnaderna är 70-100 kr inklusive 
mellanmål beroende på var och när inköpen 
görs.  
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