
jern

Gode råd for å unngå 
jernmangel er å spise:
• Grovt brød og grove korn  
 blandinger.
• Rent kjøtt, jo rødere kjøtt,  
 desto mer jern
• Leverpostei og annet   
 kjøttpålegg
• Rikelig med frukt og  
 grønnsaker 

De vanligste symptomene
på jernmangel er: 
• Slapphet
• Blek hud
• Svimmelhet 
• Nedsatt arbeidskapasitet
• Nedsatt motstandskraft   
 mot infeksjoner

 Korn og kornvarer  33 %
 Kjøtt og kjøttvarer  20 %
 Grønnsaker  6 %
 Frukt og bær  6 %
 Andre plantevarer  1 %
 Poteter  4 %
 Egg  4 %
 Fisk og skalldyr  2 %
 Ost  1 %
 Andre matvarer  15 %
 Mineralvann, øl, 

 vin, brennvin  3 %

Kilder for jern i kosten*:

*Kilde: Utviklingen i norsk 
kosthold 2007, Sosial- og 
helsedirektoratet

Fakta om jern

Jernmangel er en av verdens mest utbredte mangelsykdommer. Dersom 
du ikke er bevisst, risikerer du å få for lite jern i kosten.

Kvinner og barn er mer utsatt for jernmangel enn menn. De spiser mindre enn menn, mens 
behovet for jern er større! Og jerninnholdet i maten er proporsjonal med mengden mat  
vi spiser. 
 Unge jenter er spesielt utsatt for jernmangel. De vokser, får kvinnelige former og men-
struasjon, samtidig som de ofte er fokusert på vekt. Mange unge jenter kutter ut rødt kjøtt fordi 
de tror det er fett. Dermed mister de en viktig jernkilde, for jo rødere kjøtt, desto mer jern.
 Uten kunnskap om hvordan man setter sammen et fullverdig kosthold kan det godt bli ma-
gert, men kanskje også ensidig og mangelfullt. 

Ved mistanke om jernmangel bør du oppsøke lege. Jerntilskudd bør ikke tas for sikkerhets skyld, 
men først når det er påvist jernmangel, eller rett etter blodgivning.



Hva er en god kilde?
En god kilde for et næringsstoff 
avhenger av hvor mye matvar-
en inneholder av nærings-stof-
fet og hvor ofte/mye vi spiser 
av den. Men næringsstoffer skal 
absorberes fra tarmen. For jern 
er dette spesielt viktig. Oppta-
ket varierer med hva slags jern 
matvaren inneholder, og hvor-
dan måltidet er satt sammen. 

Mange tror persille er en god 
jernkilde fordi jerninnholdet  
er høyt. Men persille spiser vi 
lite av. En matvare med lavt 
jerninnhold, som poteter, kan 
godt være en god kilde til jern 
hvis du spiser gode porsjoner 
med dette hver dag.

Jern er nødvendig for:
•  Transport av oksygen i kroppen  
•  Normal vekst og utvikling  
•  God fysisk og psykisk prestasjonsevne 
•  Motstandskraft mot infeksjoner   
 
I maten finnes jern i to forskjellige former: 
hemjern og ikke-hemjern.
 Hemjern er den formen kroppen nyttig-
gjør best, 15–35 % av dette jernet utnyttes. 
Hemjern finnes bare i animalske matvarer. 
Kjøtt og kjøttprodukter bidrar med 20 % av 
jernet i kosten, og fordi kroppen lettest tar 
opp hemjern, er kjøtt meget viktig for krop-
pens jernstatus.    
 Ikke-hemjern har langt lavere utnyttels-
esgrad, bare 2–20 % tas opp. Kroppens mu-

lighet for å nyttiggjøre ikke-hemjern hemmes 
av te, kaffe og fytinsyre i grove kornprodukter. 
 Vitamin C og noe i kjøtt og fisk som kall-
es «kjøttfaktoren», har derimot positiv effekt 
på opptaket av ikke-hemjern. Dette «noe» er 
sannsynligvis et peptid, et stoff som dannes ved 
fordøyelse av protein fra animalske matvarer.  

Mesteparten av jernet i kosten vår kommer 
fra korn og brød. Deretter kommer jern fra 
kjøtt og kjøttvarer, som gir ca. en femte-
del. Men da er det ikke tatt hensyn til hva 
kroppen faktisk klarer å utnytte! Matens 
sammensetning er derfor viktig: Du kan 
spise mat med mye jern, men likevel 
ikke få i deg nok fordi kostens samspill  
er avgjørende.

 Barn under 5 år  8 mg

 Barn 6–9 år   9 mg

 Menn 10–17 år 11 mg

 Menn 18–80 år 9 mg

 Kvinner 10–13 år 11 mg

 Kvinner 14–60 år 15 mg

 Kvinner, 

 når menstruasjon opphører 9 mg

 Gravide*, ammende  15 mg

Anbefalt daglig inntak av 
jern varierer:

0 mg 3 mg 6 mg 9 mg 12 mg 15 mg

Jerninnhold i noen matvarer:

Mange tror at all vanlig brunost fremdeles er 
beriket med jern, men det er lenge siden!

Mer info på matprat.no

100 g matvare av  Kcal Jern (mg)

Storfe, indrefilet 118 2,5

Storfe, mørbrad 110 2,3

Kjøttdeig 194 2,5

Svin, indrefilet 115 0,7

Svin, ytrefilet 105 0,7

Kyllingfilet 104 0,2

Torsk 75 0,1

Laks 200 0,4

Grovbrød 222 1,8

Poteter  78 0,4

Brokkoli (kokt) 30 0,7

Spinat (rå) 21 4,5

Persille (rå) 32 2,5

Leverpostei (hermetisk) 270 6,5

Brunost G-35 461 0,3

* kan trenge tilskudd siste del av svangerskapet.


