
Anbefalt daglig inntak for gravide er 15 mg jern.

Når du er gravid må du være 
ekstra nøye med kosten for å 
få i deg tilstrekkelig med jern. 
Hadde du dårlig jernstatus da 
du ble gravid vil du fort merke 
det på formen!

  JERN 
og gravide

NÆRINGSINNHOLD I NOEN MATVARER
100 g matvare Kcal Jern (mg)
Indrefilet av storfe 118 2,5
Indrefilet av svin 115 0,7
Kjøttdeig 194 2,5
Leverpostei  varierer 5,0 +
Kyllingfilet 106 0,2
Egg 142 2,2
Laks 200 0,4
Torsk 75 0,1
Grovbrød 222 1,8
Brokkoli 30 0,7
Spinat 21 4,5
Poteter 75 0,7
Havregryn 389 3,7

DISSE STOFFENE I MATEN ØKER 
OPPTAKET AV JERN FRA KOSTEN:
•  Vitamin C i for eksempel  appelsinjuice, 

frukt eller paprika
•  «Kjøttfaktoren» (et peptid) i kjøtt, fugl,  

fisk og egg

DISSE STOFFENE I MATEN REDUSERER 
OPPTAKET AV JERN FRA KOSTEN:
• Garvesyre i te og kaffe 
• Fytinsyre i kli og grove kornprodukter 
• Fosfovitin i egg 
• Kalsium i melk

To skiver grovt brød med leverpostei 
gir omtrent 4 mg jern, eller litt over en 
fjerdedel av det jernet en gravid kvinne 
trenger i løpet av en dag.



JERN OG GRAVIDE
Jern er det mineralet det er vanskeligst 
å dekke behovet for gjennom kosten. 
Siden kosten vår ikke inneholder så 
mange veldig gode jernkilder, må 
du som er gravid være ekstra nøye 
med kosten for å få i deg tilstrekkelig 
med jern. Jernet trengs blant annet 
for å sikre normal fostervekst og 
utvikling. I tillegg trenger du jern for 
å holde din egen «blodprosent» oppe 
gjennom hele graviditeten. Det er 
fullt mulig å dekke behovet for jern 
ved å spise riktig. Hvis du har god 
jernstatus i starten av graviditeten 
trenger du 15 mg jern om dagen. 
Etter første trimester trenger de som 
hadde dårlig jernstatus i begynnelsen 
av graviditeten ofte mer jern. Da 
kan jerntilskudd være nødvendig, 

men dette vil du få beskjed om siden 
jernstatus sjekkes opp rutinemessig 
ved svangerskapskontrollene. 

JERNSTATUS OG TILSKUDD
Når du blir gravid, er det helt normalt 
at jernnivået i blodet ditt synker. 
De laveste verdiene ses vanligvis 
rundt syvende måned. Svangerskap 
gir økt væskevolum i kroppen slik 
at blodet fortynnes. Det trenger 
altså ikke bety at jernstatusen er for 
dårlig. Mange gravide kvinner blir 
bekymret når «blodprosenten» går 
ned. Så lenge nedgangen er moderat 
og hemoglobinet ikke er under 11 g/dl 
er det ingen grunn til bekymring. Får 
du hemoglobinverdier under dette vil 
legen din også undersøke jernlagrene 
dine. 
 Jerntilskudd skal aldri tas uten 
at det er påvist mangel. Blodprøven 
som rutinemessig tas av alle gravide, 
vil fortelle om du trenger tilskudd 
eller ei. Jerntilskudd kan av og til føre 
til forstoppelse, derfor er det lurt å 

forebygge jernmangel ved å velge sunt, 
jernrikt og bevisst med en gang du 
skjønner at du er gravid.

JERN I MATEN
Behovet for jern under svangerskapet 
bør så langt det er mulig dekkes fra 
kosten. De beste kildene til jern i 
kosten er:

• Magert kjøtt, og kjøttpålegg-jo 
rødere kjøtt desto mer jern.

• Egg, leverpostei og innmat 
inneholder mye jern. Dette er svært 
gode jernkilder om du spiser slik mat 
regelmessig. Jernet i kjøtt og innmat, 
kalles hemjern og utnyttes veldig 
godt i kroppen. Dessuten inneholder 
kjøtt, fisk og egg et stoff, den såkalte 
«kjøttfaktoren», som øker opptaket 
av jern fra andre matvarer som 
grove kornprodukter og grønnsaker. 
Leverpostei til en brødskive gir ca. 

 1 mg jern. 
• Grovt brød og kornprodukter er 

også gode jernkilder, fordi vi spiser 
så mye av det. Jo grovere brødet er 
desto mer jern inneholder det. Én 
skive ekstra grovt brød gir ca. 1 mg 
jern. 

• Grovt brød inneholder imidlertid 
en annen type jern, ikke-hemjern, 
som er mindre tilgjengelig for 
opptak i kroppen. Et glass juice 
til brødmåltidene og et par 
skiver paprika som pynt vil øke 
jernopptaket fra måltidet. Det er 
fordi vitamin C letter opptaket av 
ikke-hemjernet. Velger du kjøtt, 
fisk eller egg som pålegg vil også 
«kjøttfaktoren» sørge for et økt 
jernopptak fra det grove brødet. 

• Mørkegrønne grønnsaker som 
spinat, brokkoli og grønnkål 
inneholder en god del jern, men 
av den typen som trenger hjelp av 
vitamin C og «kjøttfaktoren» for å 
nyttiggjøres best mulig.

• Til og med poteter kan være en god 
jernkilde om du spiser dem ofte. I 
tillegg inneholder poteter vitamin C. 
Grønnsaker, frukt og bær inneholder 
også noe jern, samt vitamin C. En 
kombinasjon av kjøtt, grovt korn og 
frukt/grønnsaker med vitamin C er 
supert for den gravide!

GODE OG SUNNE 
JERNKILDER
• Magert kjøtt 
• Magert kjøttpålegg
• Leverpostei/lever
• Egg
• Grove kornvarer og brød
• Havregryn og hirse
• Mørkegrønne grønnsaker 
• Erter, bønner og linser

Jo rødere kjøtt,
desto mer jern!


