
«Veggis» fremtid?

Mathias Hestnes 
mathiashes@viken.no

Innledning Resultater

Jeg har gjennomført et forsøk om kosthold og eventuelle 

endringer ulike kosthold vil kunne medføre kroppen. Jeg gjorde 

dette i håp om å få et svar på, og bedre innsikt i om vi kan gå over 

til et mer vegetarbasert kosthold i fremtiden uten at det har noen 

negativ effekt på kroppen. For sannheten er at det er nødvendig 

med endring i maten vi velger å spise for at også de neste 

generasjoner skal kunne ha en planet på leve på samtidig som de 

kan leve et verdig liv (Møller, I. K., 2020). Det er viktig at vi legger 

om til et mer bærekraftig kosthold, og da er vegetarisk mat 
veldig sentralt i den overgangen.

Jeg har gjennomført tester gjennom vegetaruka og kjøttuka. I 

vegetar uka sov jeg i gjennomsnitt 6 timer og 31 minutter hver 

dag og jeg fikk en gjennomsnittlig «sleepscore» på 74. Min 

gjennomsnittlige hvilepuls lå på 53,57. Jeg kjørte en løpe økt på 

søndag, hvor pulsen min lå på 123 slag i minuttet. På starten av 

perioden veide jeg 63.8. og på slutten veide jeg 64.8.

Gjennom kjøtt uka sov jeg i gjennomsnitt 6 timer og 28 minutter 

hver dag og jeg fikk en gjennomsnittlig «sleepscore» på 73. Min 

gjennomsnittlige hvilepuls lå på 51.86. Jeg kunne ikke kjøre løpe 
økt denne søndagen grunnet skade i foten, så jeg prøvde å 

kompensere for det med en utholdende styrkeøkt. Da hadde jeg 

en gjennomsnittlig puls på 116 slag i minuttet. På starten av 

perioden veide jeg 65.1. og på slutten veide jeg 65.3.

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

I forberedelsene til dette prosjektet har jeg hovedsakelig lest 

meg opp på teori rundt fagområdet som omhandler 

ernæringsfysiologi, og hvordan maten vi spiser påvirker kroppen 

vår. Jeg har også lest meg opp på hva det vil si å ha et bærekraftig 

kosthold med mer. Noe av det mest sentrale innenfor 

ernæringsfysiologien er hvor mye du burde ha i deg av ulike ting. 

Energien din kommer fra maten du spiser, og de tre 

energigivende næringsstoffene vi har er, karbohydrat, protein, og 

fett. Generelt sett anbefales det at fordelingen av disse 3 
næringsstoffene skal være som følger: karbohydrat med 50-60 

E%, fett med 25-35 E% og protein med 10-20 E% (E% = 

energiprosent) (Matportalen, 2019). Framtiden.no legger også 

tydelig fram at matproduksjon står for nærmere 1/3 av de 

globale klimautslippene. I tabellen på nettsiden deres kommer 

det tydelig frem at storfekjøtt (rødt kjøtt) er den største 

synderen, mens blant matvarene som produserer minst finner vi 

hovedsakelig vegetabilske matvarer (Lindahl, H., 2019).

Måten jeg gikk frem på når jeg skulle gjennomføre dette forsøket 

var at jeg  brukte appen «Lifesum» for å registrert alt jeg spiste 

og mengde kalorier og næringsstoffer ble også registrert. 

Lifesum fortalte meg hvor mange kalorier jeg manglet i forhold 

til dagsbehovet mitt, og appen justerte dette ut ifra mengde 

trening/fysisk aktivitet jeg hadde hatt. Under fysisk aktivitet 

forbrenner du kalorier og inntaksbehovet øker på samme måte 

(Sjøgren, K., 2017). Døgnet rundt brukte jeg en puls klokke 

(FitBit, Charge 3). Klokken registrerte søvnaktivitet, samt pulsen 
min. Jeg brukte også egen kropp som måleinstrument for hvor 

mye overskuddsenergi jeg hadde. Jeg gjorde også målinger på 

kroppsvekt for å se om det var merkbare endringer der. Dette 

gjorde jeg i to uker. En uke hvor jeg baserte kostholdet mitt på 

kjøtt og prøvde å minimalisere inntaket av karbohydrater, samt 

en vegetarbasert uke.

Kjøtt, fisk og fjerfe https://www.smurfitkappa.com/no/-/m/images/page-hero-610-x-

350/meatfishpoultry.png?rev=-1

Frukt og grønnsaker 

https://coop.no/globalassets/medlem/medlemsfordeler/medlemsfordelsblokker/medlemsfordeler/fruktoggront-

desktop.jpg?mode=crop&anchor=middlecenter&scale=downscaleonly&quality=80&width=1200&height=675

En av middagene jeg spiste i kjøttuka

(med mere kjøtt)

www.nmbu.no

Helsedirektoratet. (2019, 31. oktober). Energi. Lastet ned 12.05.21. Matportalen. 

https://www.matportalen.no/kosthold_og_helse/tema/naringsstoffer/energi

Lindahl, H. (2020, 9. november). Sjekk hvilken mat som er best for miljøet. Lastet ned 

12.05.21. Framtiden.no. https://www.framtiden.no/gronne-tips/mat/sjekk-hvilken-mat-som-

er-best-for-miljoet.html

Sjøgren, K. (2017, 29. august). Spør en forsker: Hvor mange kalorier kan man forbrenne på en 

time?. Lastet ned 12.05.21. Forskning.no. https://forskning.no/spor-en-forsker-mat-og-helse-

menneskekroppen/spor-en-forsker-hvor-mange-kalorier-kan-man-forbrenne-pa-en-

time/327266

Møller, I, K. (2020, 8. juli). Spis mer plantebasert. Lastet ned 03.06.21. Framtiden.no. 

https://www.framtiden.no/tema/spis-mer-plantebasert.html

Apper:

- Lifesum: Diet & Macro Tracker https://apps.apple.com/app/id286906691?mt=8

- Fitbit: Health & Fitness https://apps.apple.com/us/app/fitbit-health-fitness/id462638897

Høy karbo nede (veientilhelse.no) mot lav karbo oppe

(treningsforum.no) 

Kildehenvisninger

Ut ifra resultatene er det forholdsvis enkelt å komme med en 

konklusjon. Med tanke på at spørsmålet vi prøvde å finne svar på 

var om vi kunne gå over til et mer vegetarbasert kosthold i 

fremtiden uten at det har noen negativ effekt på kroppen vår, så 

kan en konklusjon til dette derfor være at vi helt fint kan gå over 

til et mer vegetar basert kosthold i fremtiden uten ekstreme 

endringer på kroppen. Største og mest merkbare endringen var 

det at energinivået mitt og overskuddsenergien min gjennom 

kjøttuka var betydelig lavere enn hva den var gjennom 
vegetaruka. Dette stemmer også overens med den anbefalte 

fordelingen av næringsstoffer fra «Matportalen» og fordelingen 

jeg hadde av de ulike næringsstoffene i diagrammet over. I følge 

tabellen om hvilke matvarer som står for størsteparten av CO2 

utslippene på Framtiden.no sin nettside, så har kostholdet mitt 

gjennom vegetaruka vært mye mer bærekraftig enn det har vært 

gjennom kjøttuka (Lindahl, H., 2019).

Det skal sies at forsøket ikke nødvendigvis er helt pålitelig med 

tanke på at det var ikke gjennomført over en så lang periode som 

det kanskje burde ha vært. En uke til hvert av kostholdene kan 

være i minste laget. I tillegg så kan målingene av puls gjennom en 

treningsøkt de ulike ukene være unøyaktige ettersom jeg ikke 

hadde mulighet til å gjennomføre samme økt begge gangene. 

Kort oppsummert så lønner det seg å bytte ut noe av kjøttet du 

spiser, særlig det røde, med vegetabilske matvarer, både med 

tanke på klima og miljø, men også med tanke på hvor mye energi 
du har å gå på hver dag.

periode Søvn (tid) Søvn 
(poeng)

Overskudd
/energi (1-
10)

hvilepuls Puls 
løpetur

Vekt 
før/etter

vegetar 6 t, 31 min 74 8 53,57 123 63,8/64,8

Kjøtt/lavka
rbo

6 t, 28 min 73 6 51.86 116 65,1/65.3

periode Karbohydrat Fett Protein kalorier

vegetar 1982 g (283 g 
per dag)

440 g (63 g per 
dag)

550 g (79 g per 
dag)

14 452 (2065 
kcal per dag)

kjøtt/lavkarbo 1554 g (222 g 
per dag)

840 g (120 g per 
dag)

986 g (141 g per 
dag)

17 591 (2513 
kcal per dag)

67 %
15 %

18 %

Fordeling vegetaruke

Karbohydrat

Fett

Protein

46 %

25 %

29 %

Fordeling kjøttuke

Karbohydrat

Fett

Protein


