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Abstract  
 
The Baltic Sea is a brackish water that is severely affected by eutrophication. Anthropogenic 
(human) nitrogen emissions is a contributing factor leading to algal blooms and hypoxic and 
anoxic seabeds. Municipal wastewater treatment plants account for 27 percent of the 
nitrogen emissions into the Baltic Proper. According to an article published by 
Karlsson-Ottosson in the magazine Ny Teknik and the HAVET 2015/2016 report, the 
increased meat consumption causes difficulties for the sewage treatment plants to purify the 
nitrogen in the wastewater. This, according to the article and report mentioned, correlates 
with increased nitrogen emissions from the municipal wastewater treatment plants. The 
purpose of this study was to investigate if this observed correlation could be confirmed. This 
study has measured the nitrogen content of urine from participants (n=36) categorized by 
diet. The diet categories that was included in this study were meat (K), lacto-ovo vegetarian 
(LOV) and vegan (V). The daily protein intake from the participants in the categories 
mentioned above was analyzed in this study. Furthermore, the growth of green algae 
(Cladophora glomerata) and presence of phytoplankton was investigated by fertilizing the 
collected samples with urine. The results show that there is no difference in nitrogen content 
in urine, neither in the protein intake between the three diet categories, nor in the case of 
presence of phytoplankton. Regarding the growth of the green algae, there was a significant 
difference between the diet groups of meat (K) and control (KON), and also between meat 
(K) and people on a vegan diet (V). The green algae therefore grew better in brackish water 
with urine from people who had a meat (K) diet than it did in brackish water with urine from 
people who had a vegan (V) diet. Though the growth results showed a significant difference 
between these diet groups (K and V), the alleged correlation between increasing meat 
consumption and increasing nitrogen emissions from municipal wastewater treatment plants 
needs to be further studied.  
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Sammanfattning 
 
Östersjön är ett brackvattenhav som är svårt drabbat av eutrofiering. Antropogena 
(mänskliga) kväveutsläpp är en bidragande orsak som leder till algblomning samt hypoxiska 
och anoxiska bottnar. Kommunala avloppsreningsverk står för 27 procent av kvävetillförseln 
till Egentliga Östersjön. I en artikel som publicerats av Karlsson-Ottosson samt i rapporten 
HAVET 2015/2016, orsakar den ökade köttkonsumtionen svårigheter för 
avloppsreningsverken att rena avloppsvattnet från kväve. Detta korrelerar, enligt artikeln 
och rapporten, med de ökade kväveutsläppen från avloppsreningsverken. Syftet med studien 
var att undersöka om korrelationen kunde fastställas. Denna studie har mätt kvävehalten i 
urin från deltagare kategoriserade efter kosthållning. Dessa kategorier är kött (K), lakto-ovo 
vegetarian (LOV) samt vegan (V). Proteinintaget hos deltagarna undersöktes, kategoriserat 
efter ovan nämnda kategorier. Vidare har tillväxten av grönslick (Cladophora glomerata) 
samt förekomsten av fytoplankton med tillsatt urin från de insamlade proverna undersökts. 
Resultaten visade ingen skillnad gällande kvävehalten i urin mellan de tre kategorierna. Det 
var inte heller någon skillnad gällande proteinintaget mellan dessa. Förekomsten av 
fytoplankton påvisade inte någon skillnad. Angående tillväxten av grönslick påvisades en 
signifikant skillnad mellan grupperna kött (K) och kontroll (KON) samt mellan kött (K) och 
vegan (V). Grönslick tillväxer därför mer i brackvatten med urin från människor som äter 
kött än den gör i brackvatten med urin från människor med vegansk kost. Då resultaten 
gällande tillväxt på grönslick visade en signifikant skillnad mellan kosthållningarna (K och 
V) behöver den påstådda korrelationen mellan ökad köttkonsumtion och ökade kväveutsläpp 
från kommunala avloppsreningsverk studeras vidare. 
  
 
 
 
Nyckelord: Eutrofiering, Kommunala avloppsreningsverk, Urin, Kväve, Cladophora 
glomerata, Protein 
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Ord- och akronymlista 
 
Anoxia - Syrefria (bottnar) 

Antropogen påverkan- Mänsklig påverkan 

Brackvatten - Bräckt vatten har en salthalt mellan 1-15 psu. Består inte enbart av söt- eller 

saltvatten utan är en blandning. Östersjön har salthalter som skiljer sig från söder till norr 

Envägs-ANOVA - En variansanalys som jämför medelvärden mellan två eller fler grupper  

Eutrofiering - Övergödning 

Hypoxia - Delvis syrefria (bottnar) 

Lådagram - Ett diagram som redovisar medianvärden för kontinuerlig data ordnad efter 

kategorier 

Medelvärdesdiagram - Ett diagram som redovisar medelvärdet av kontinuerlig data ordnad 

efter kategorier 

Nollhypotesen - Nollhypotesen är en vedertagen hypotes om att det inte finns en skillnad 

eller ett samband mellan de faktorer som mäts 

P-värde - Normen inom vetenskapen är att forskaren ska vara minst 95% säker på att 

resultaten inte är en tillfällighet, det betecknas p<0,05 

Signifikant skillnad - Över 95% säkerhet innebär att det är en skillnad mellan de 

parametrar som testas, då kan nollhypotesen förkastas  

 

BUN - Blood Urea Nitrogen 

BSAP - Baltic Sea Action Plan 

CART - Country-Allocated Reduction Targets 

EA - Ekosystemansatsen  

HaV - Havs- och vattenmyndigheten 

MAI - Maximum Allowable Input 

µL - Mikroliter 
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1. Inledning 
Östersjön är ett havsområde som är svårt drabbat av flertalet miljöproblem, såsom 
föroreningar och eutrofiering (övergödning). Det är även ett av de mest studerade 
havsområdena och medvetenheten kring dessa miljöproblem härstammar från 1960-talet. 
Sedan mitten på 1970-talet har Östersjöns tillstånd övervakats av Helsingforskommissionen 
(HELCOM) (Bonsdorff et.al 1997).  

Eutrofiering och den ökade algblomningen i Östersjön drivs främst av antropogen 
(mänsklig) tillförsel av näringsämnen (HELCOM 2014). Eutrofieringen kopplas främst 
samman med förhöjd kvävetillförsel (Helmuth et.al 2003; Elmgren & Larsson 2001; 
Greanéli et al. 1990; Voss et al. 2011). Konsekvenserna är, utöver algblomning; ökad 
grumlighet, tillväxt av potentiellt giftiga dinoflagellater, utbredning av hypoxiska (delvis 
syrefria) och anoxiska (syrefria) bottnar, samt förändringar i artsammansättningen i 
ekosystemet (HELCOM 2014; Knyazev et.al 2018). Förändringen av algblomning i form av 
ökad frekvens, har tidigare främst studerats i relation till kväveläckage från jordbruk. 
Utsläpp av avloppsvatten och dess påverkan på den akvatiska miljön har studerats och 
uppmärksammats. Under de senaste decennierna har kväveläckage från avloppsvatten 
ytterligare stimulerat algblomning (Savage et.al 2010). Enligt en rapport korrelerar de ökade 
kväveutsläppen från avloppsreningsverk med den ökade köttkonsumtionen (Tumlin & 
Mattsson 2013). 

 
1.1 Övergödning och avloppsreningsverkens historia 

Östersjöns förändrade växtlighet och försämrade vattenkvalitet går att spåra tillbaka till 
tidigt 1900-tal. De tidigaste iakttagelserna av detta gjordes kring större tätorter i Sverige. 
Cyanobakterier (blågröna alger) upptäcktes för första gången i Stockholms innerskärgård år 
1910 och algförekomsterna tilltog kraftigt under följande år. Ökad planktonproduktion i 
ytvattnet medför ökad syreförbrukning på djupet som i sin tur orsakar hypoxiska eller 
anoxiska bottnar. På 1940-talet var bottenfaunan i princip utplånad i större delen av 
Stockholms innerskärgård. De bakomliggande orsakerna till detta var stora utsläpp av 
avloppsvatten.  

Avloppsutsläppen innehöll stora mängder näringsämnen samt organiskt material. Den 
långsamma vattenomsättningen i Östersjön försvårar denna problematik. Näringsämnena 
påskyndade algproduktionen medan det organiska materialet var mycket syrekrävande i 
nedbrytningsprocessen, vilket försvårade situationen med de hypoxiska och anoxiska 
bottnarna (Johansson & Wallström 2001).  

På 1950-talet infördes biologisk rening av kommunalt avloppsvatten, den nya tekniken 
innebar att nedbrytningen av organiskt material skedde i reningsverket. Detta förbättrade 
vattenmiljön då den syrekrävande nedbrytningsprocessen förflyttades och påfrestningen på 
de hypoxiska och anoxiska bottnarna minskade. Sedan avloppsreningsverken fått bukt med 
utsläppen av organiskt material var det numera främst tillförseln av kväve och fosfor som 
var problematisk. Eutrofieringen i Östersjön har sedan 1960-talet kontinuerligt förvärrats.  
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Vattnet som passerat avloppsreningsverken innehöll en oförminskad mängd kväve och 
fosfor. På 1970-talet kompletterades den biologiska reningen med kemisk rening, den nya 
tekniken eliminerade ca 95 procent av den mängd fosfor som kom in i avloppsreningsverken 
(Johansson & Wallström 2001). Kväverening blev först möjligt på 1990-talet, denna rening 
är dock inte lika effektiv och reningsgraden ligger på mellan 50-70 procent. Den 
genomsnittliga reningsgraden i Sverige var cirka 60 procent för kväve under 2010 
(Naturvårdsverket u.å; Naturvårdsverket 2014).  
 
1.2 Kväve och fosfor 

Kväve och fosfor är de två viktigaste, så kallade begränsande, näringsämnena (närsalterna) i 
de akvatiska ekosystemen. Kväve behövs för proteinsyntes och fosfor behövs för DNA, 
RNA samt energiöverföring (Conley et.al 2009). I hav med saltvatten är kväve det 
övervägande begränsande näringsämnet. För sötvatten är det istället fosfor som är 
begränsande. Då Östersjön är ett brackvattenhav med salthaltsgradienter finns det även 
gradienter för vilket näringsämne som är begränsande. Generellt sett är kväve det 
begränsande näringsämnet i Östersjön, bortsett från Bottenviken där salthalten är låg och 
fosfor därför är begränsande (Snoeijs-Leijonmalm 2017; Elmgren & Larsson 2001). 

I växtplanktonceller går det 16 kväveatomer på varje fosforatom, vilket ger en kvot på 
16:1, även benämnt som ‘The Redfield Ratio’ (Ptacnik et.al 2010). På våren finns det 
generellt sett höga halter kväve och fosfor i vattnet. Detta eftersom fytoplankton 
(växtplankton) varit inaktiva under vintern när ljusbristen hämmat dess tillväxt. 
Nedbrytningen av organiskt material på botten pågår även på vintern och frigör 
näringsämnen. De höga halterna näringsämnen leder till snabb tillväxt av fytoplankton, när 
det på våren blir ljusare. När kväve/fosfor-kvoten i vattnet är mindre än 16:1 tar kvävet slut 
och vårblomningen avtar (Elmgren & Larsson 1992).  

Cyanobakterier är kvävefixerande och kan omvandla den kvävgas som finns löst i vattnet 
till lättillgängligt kväve. När det under sommaren är brist på kväve i form av närsaltet nitrat, 
men fosfor finns tillgängligt, dominerar cyanobakterierna tills dess att fosforn tar slut. Detta 
gör att fosfor istället blir det begränsande näringsämnet (Johansson 2006). När solljuset 
minskar på hösten blir det otillräckligt för algernas fotosyntes och primärproduktionen avtar. 
Näringen i ytvattnet förbrukas då i lägre takt än den blir tillgänglig, närsaltshalterna ökar 
åter under vintern (Bernes 2005).  

Antropogen tillförsel av näringsämnen till Östersjön har under senare hälften av 
1900-talet och fram till idag orsakat fortsatta eutrofieringsproblem (Elmgren & Larsson 
1992). Huruvida det är kväve eller fosfor som bör begränsas för att vända den negativa 
utvecklingen har diskuterats länge mellan forskare. Enligt Hansson (2006) är det 
huvudsakligen den kvävebegränsade vårblomningen av alger, som gynnas av antropogen 
kvävetillförsel, som orsakar problem med övergödning och hypoxiska samt anoxiska 
bottnar. Därför är kväveminskning mest väsentlig för att motverka detta (Hansson 2006).  
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1.3 Grönslick (Cladophora glomerata) 

En art som kan indikerar eutrofieringseffekter är grönslick (Cladophora glomerata). 
Tillsammans med blåstång (Fucus vesiculosus) är grönslicken en av Östersjöns viktigaste 
primärproducenter av syre, vilket gör dem båda till nyckelarter med stor signifikans för det 
akvatiska ekosystemet (Salovius & Kraufvelin 2004). De är även habitatskapande och 
livsavgörande för många arter som exempelvis spigg och kräftdjur. Detta då de fungerar 
som reproduktionsplats, föda, samt utgör skydd från predatorer (Jonsson et.al 2018). 
Spridningen av snabbväxande och lösdrivande grönalger, såsom grönslick, i den grunda 
kustzonen är ett vanligt förekommande fenomen i Östersjön (Gubelit & Berezina 2010). 
Eutrofieringen har orsakat en överdriven tillväxt av lösdrivande alger (Ólafsson et.al 2013).  

Grönslick konkurrerar ut blåstång på grunda klippiga bottnar och detta medför flertalet 
konsekvenser. Kraufvelin och Salovius (2004) beskriver hur effekterna av detta är något 
som har studerats. Diversiteten av arter är likvärdig, om än något högre, i habitat som utgörs 
av grönslick än de som utgörs av blåstång. Därför anses grönslick kunna kompensera för 
förlust av blåstång, ur detta perspektiv. Däremot kommer livsmiljöns komplexitet för många 
arter minska vilket kan leda till negativa effekter som förlust av viktiga substrat och föda. 
Upptaget av näringsämnen och energiflöden kommer förändras och konsekvenserna av detta 
är ännu osäkert (Kraufvelin & Salovius 2004).  

1.4 Fytoplankton 

Fytoplankton är mikroskopiska alger. Kiselalger, flagellater och cyanobakterier är exempel 
på fytoplankton. De är primärproducenter i vattenmassan och därav det första steget i 
näringskedjan i akvatiska miljöer. Genom fotosyntes producerar de syre och är därför 
avgörande för vattenmiljön (Yacobi 2012). Eutrofiering leder till en ökning av fytoplankton 
och minskad biologisk mångfald. Skadan som ökad biomassa av fytoplankton kan orsaka 
förstärks om den dominerande arten är giftig eller farlig (Kononen 2001).  

Fytoplankton gynnas av antropogen näringstillförsel, vilket syns tydligt i Schagerströms 
experiment på Askölaboratoriet. Vid tillförsel av urin till brackvatten från Östersjön ökar 
mängden fytoplankton (Tångbloggen 2016). 
 
1.5 HELCOM och Sveriges miljömål 

HELCOM har sitt ursprung i Helsingforskommissionen som ägde rum 1992 och är ett 
samarbete mellan Östersjöns kustländer. HELCOM tar fram verktyg såsom 
ekosystemansatsen (EA) och Baltic Sea Action Plan (BSAP) för att förbättra Östersjöns 
tillstånd. Detta implementeras via bland annat EU-direktiv (Backer et.al 2010; Helcom 
2018). Östersjöländernas överenskommelser kring åtgärder för förbättrad miljökvalitet i 
Östersjön, BSAP, behandlar ett belastningstak (MAI) och ett reduktionsmål (CART) (Havs- 
och vattenmyndigheten (HaV) 2016). I Sverige realiseras dessa mål, direktiv, och planer via 
bland annat Sveriges miljömål.  

Det mest relevanta miljömålet för denna uppsats är målet Ingen Övergödning som 
innefattar reduktionsmål för fosfor- samt kväveutsläpp. Miljömålet väntas inte uppnås till 
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2020 och Östersjöns tillstånd anses vara fortsatt allvarligt trots vissa tecken på förbättringar. 
Den totala tillförseln av näringsämnen till havet minskar men återhämtningstiden är lång 
(Sveriges miljömål 2018).  

 
1.6 Kommunala avloppsreningsverk i Stockholm 

Föroreningsbelastningen på avloppsreningsverk i Sverige ligger på 1,7-2,7 gram fosfor och 
10-14 gram kväve per person och dygn. Tekniskt sett går det att rena avloppsvattnet från 
mer kväve än vad som görs i dagsläget, där reningsgraden ligger på 50-70 procent. Striktare 
begränsningsvärden kan dock innebära stora kostnader och ökad energiåtgång 
(Naturvårdsverket 2014).  

De totala kväveutsläppen från kommunala avloppsreningsverk i Sverige är 14 000 ton per 
år. Kväveutsläppen delas upp för olika områden; Bottenviken, Bottenhavet, Egentliga 
Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak (HaV 2016). Egentliga Östersjön sträcker sig 
från södra Ålands hav till de danska sunden (Havet 2017).  

De mest omfattande punktkällorna till kväveutsläpp från kommunala avloppsreningsverk 
påverkar Egentliga Östersjön med 5 500 ton per år. Egentliga Östersjön tar totalt emot 
29 400 ton kväve per år från samtliga utsläppskällor, såsom jordbruk, industri och enskilda 
avlopp (HaV 2016). Den höga belastningen på detta område korrelerar med 
befolkningstätheten (Havsmiljöinstitutet 2014).  

 
Diagram 1. De antropogena kväveutsläppen till Egentliga Östersjön. Kommunala avloppsreningsverk står för 
27 procent av utsläppen. Siffror kommer från Havs- och vattenmyndighetens rapport 16:12 (HaV 2016).  
 
Kommunala avloppsreningsverk står för 27 procent av de totala kväveutsläppen till 
Egentliga Östersjön (HaV 2016). Eftersom detta område är svårast drabbat är 
avloppsreningsverken i Stockholmsområdet relevanta att fokusera på i denna rapport. 
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Stockholms kommuns avloppsvatten hanteras främst av två avloppsreningsverk, Henriksdals 
reningsverk och Bromma reningsverk. Dessa renar avloppsvatten från drygt en miljon 
människor samt industrier i Stockholmsområdet. Det renade avloppsvattnet leds till Saltsjön, 
som är ett lokalt, äldre namn för Östersjöns vikar och fjärdar inom Stockholms skärgård 
(Stockholm vatten och avfall 2018).  

Exempel på stora reningsverk som renar avloppsvatten i Stockholms län är Käppala och 
Himmerfjärdsverket. Enligt Svenskt Vatten (2017) har avloppsreningsverk som hanterar 
avloppsvatten för 10 000 personer eller mer, mellan Norrtälje och Strömstad kust, en 
skyldighet att reducera sina kväveutsläpp. Detta då Sverige år 2007 ingick i BSAP (Svenskt 
Vatten 2017). Samtliga avloppsreningsverk kväverenar och arbetar med att minska 
kväveutsläppen. Ett av de reningsverk som arbetar med kvävereduktion är 
Himmerfjärdsverket som sedan 1997, med uppehåll mellan 2007-2008, har kväverenat sina 
utsläpp med hjälp av biologisk- och kemisk rening. Kväveutsläppen från 
Himmerfjärdsverket har sedan 2001 en minskande trend enligt mätningar som sträcker sig 
till 2016. Trots detta kvarstår problematiken med kväveutsläpp då kväve är det näringsämne 
som reningsverket släpper ut mest av (Recipientrapport 2016).  

Avloppsvatten från hushåll består av BDT-vatten (bad-, disk- och tvättvatten) urin samt 
fekalier. De tre huvudsakliga näringsämnena som avloppsvattnet innehåller är kväve, fosfor 
och kalium. Den största belastningen som sedan når avloppsreningsverken är kvävet som 
finns i urin (Naturvårdsverket 1995).  

 
Diagram 2. Näringsmängd från hushållsavlopp kategoriserat efter BDT-vatten, urin samt fekalier. 
Avloppsvattnet innehåller 13,5 g kväve/person/dag, 2,1 g fosfor/person/dag samt 4 g kalium/person/dag. 
Siffror kommer från Naturvårdsverkets rapport: Vad innehåller avlopp från hushåll? (Naturvårdsverket 1995). 
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Belastningen av kväve på avloppsreningsverken ökar i genomsnitt med 3 procent per år. 
Sedan Naturvårdsverket (1995) publicerade siffrorna som används till diagrammet 
(Diagram 2) ovan, har kvävetillförseln till avloppsreningsverken ökat till över 14 g 
kväve/person/dag (Naturvårdsverket 2014). Den bakomliggande orsaken till detta är att 
konsumtionen av proteinhaltig mat ökar, vilket ökar mängden kväve som utsöndras i urin 
(Östersjöprojektet u.å).  
 
1.7 Ureacykeln och protein 

Nedbrytningen av det protein som människor konsumerar, till urea (urinämne) som 
utsöndras i urin sker via en omfattande process som förklaras mer utförligt i detta stycke. 
Ureacykeln är den process i människokroppen där urea bildas av kväve som frigörs från 
nedbrytningen av protein. Aminosyror, som protein består av, innehåller kväve som frigörs 
som ammoniumjoner (ammoniak). Dessa ammoniumjoner är toxiska och omvandlas i levern 
till urea för att sedan avges till blodet och utsöndras via njurarna till urinen 
(Nationalencyklopedin u.å). Efter utsöndring via urin omvandlas urea av en ytterligare 
process till ammonium, som i sin tur omvandlas till den kväveform, nitrat, som är 
lättillgänglig för växter (Schönning u.å.). 7-20 mg/dL är urea medelhalten i mänskligt urin 
(Mayo Clinic Staff 2016).  

Hur mycket protein olika människor behöver få i sig via kost varierar och beror bland 
annat på faktorer såsom vikt, ålder och daglig fysisk aktivitet. Protein byggs upp av 20 olika 
aminosyror och det protein vi äter bryts ner i kroppen till dessa aminosyror. Proteinet 
används framförallt när musklerna arbetar, när vävnad repareras samt som antikroppar i 
immunsystemet. Vid beräkning av mängden protein i ett livsmedel analyseras mängden 
kväve (Livsmedelsverket 2018). Konsumtionen av protein har under senaste åren ökat i 
popularitet (Delimaris 2013). 
 
1.8 Ökad köttkonsumtion & ökade kväveutsläpp från kommunala avloppsreningsverk  

Enligt en artikel av Karlsson-Ottosson (2014) som publicerades i Ny Teknik 
uppmärksammas att mängden kväve som flödar in i reningsverken ökat markant. Detta 
baseras på en rapport av Tumlin och Mattsson (2013) som redovisar mätdata från Ryaverket 
under de senaste 20 åren. På 1990-talet var det standard att dimensionera för 12-13 gram 
kväve per person/dygn. När rapporten av Tumlin och Mattsson (2013) publicerades, var 
mängden kväve per person och dygn uppe i över 14 gram, vilket leder till stora belastningar 
på reningsverken. Data från ytterligare fem reningsverk visar på samma trend. Artikeln och 
rapporten kopplar den ökade tillförseln av kväve till den ökade köttkonsumtionen 
(Karlsson-Ottosson 2014; Tumlin & Mattsson 2013). Köttkonsumtionen i Sverige har fram 
till 2016 haft en stabil ökande trend. År 2017 minskade konsumtionen från cirka 87,5 kg kött 
per person per år till 85,5 kg per person per år (Jordbruksverket 2018). Korrelationen mellan 
ökad köttkonsumtion och ökade kväveutsläpp från avloppsreningsverk är dock inte 
vetenskapligt granskad.  
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Det nämns även i rapporten HAVET 2015/2016 från Havsmiljöinstitutet (2016) att den 
ökade köttkonsumtionen korrelerar med ökade kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Detta 
kan beskrivas som ett observerat samband mellan de två ökande trenderna; köttkonsumtion 
och kväveutsläpp från avloppsreningsverk. Dessa observationer tycks, som tidigare nämnts, 
sakna vetenskaplig grund samt en undersökning som kvantitativt styrker detta. Den påstådda 
korrelationen kan undersökas genom att mäta halten kväve i mänskligt urin från individer 
med specifika kosthållningar. Sambandet mellan kosthållning och kvävehalt kan då möjligen 
fastställas. 

 
1.9 Syfte  

Syftet med uppsatsen är att undersöka om kosthållning påverkar kvävehalten i urin samt hur 
urin från människor med dessa kosthållningar påverkar tillväxten av grönslick och 
förekomsten av fytoplankton, då dessa kan indikera eutrofieringseffekter.  
 
1.10 Frågeställningar  

● Varierar kvävehalten i urin mellan individer som dagligen äter kött (K), lakto-ovo 
vegetariskt (LOV) eller veganskt (V)? 

○ Varierar proteinintaget för dessa kategorier? 
  

● Varierar tillväxten av grönslick samt förekomsten av fytoplankton då urin från 
individer som dagligen äter kött (K), lakto-ovo vegetariskt (LOV) eller veganskt (V) 
tillsätts? 

 
2. Metod  

Undersökningen består av fyra delar. Första undersökningen (Test 1) har mätt mängden 
urea, kvävehalten, i mänskligt urin. Vidare behandlades information om deltagarnas kost 
(Test 2), med fokus på proteinintaget. Den urin som samlats in tillsattes sedan till 
brackvatten med grönslick för att undersöka dess tillväxt (Test 3), samt förekomsten av 
fytoplankton (Test 4). 
 
2.1 Urea/kvävemätning - Test 1 

2.1.1 Urval  

Deltagare i undersökningen valdes ut efter tillgänglighet samt kosthållning. 36 deltagare 
deltog och dessa delades upp efter tre kategorier baserade på kosthållning. Kategorierna var 
kött (K), lakto-ovo vegetarisk (LOV) samt vegansk (V). Varje kategori inkluderade tolv 
deltagare. För kategori K valdes tolv deltagare som dagligen äter kött, dessa ombads äta 
minst ett mål om dagen innehållande protein från kött. Deltagarna som inkluderades i 
kategori LOV ombads hålla en kosthållning som dagligen inkluderade mejeriprodukter och 
ägg men inget annat animaliskt protein. De tolv deltagarna i kategori V höll en strikt 
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vegansk kosthållning och ombads utesluta alla former av animaliska produkter. Samtliga 
respondenter är anonyma. 
 
2.1.2 Material  

Till de urinprovskit som lämnades ut till deltagarna införskaffades 36 stycken falconrör för 
urinprover, som markerades med siffror och färgkodades efter de tre 
kosthållningskategorierna. Ett informationsblad om undersökningen samt en matlogg att 
fylla i ingick även, se Bilaga 3. Utöver detta innehöll urinprovskittet en plastmugg för 
urinering. För frakt samt förvaring av urinprover användes en frigolitlåda, kylklampar och 
provrörsställ. Urinproverna förvarades i kylskåp, konstantrum och frys.  

För arbete i laboratoriet användes avjonat vatten, Nanodrop, pipetter (0,5-10µL, 
10-100µL, 100-1000µL), glasbehållare, Eppendorfrör (2mL), Eppendorf-PCR (200µL) och 
centrifug. Ett kolorimetriskt detekteringskit för urea/kväve (Urea Nitrogen BUN-kit) 
användes även. Detekteringskittet innehöll två färgämnen, colour reagent A och colour 
reagent B samt en standardlösning, bestående av kväve.  
 

2.1.3 Förberedelser  

Deltagarna delgavs information kring undersökningens innehåll, genomförande samt 
relevans i form av ett informationsblad, se Bilaga 4. Informationsbladet inkluderade en 
matlogg där deltagaren beskrev intagen kost samt uppskattad mängd, i gram, av varje råvara 
för samtliga måltider. Matloggen fylldes i under tre dagar innan provtagningen. Deltagarna 
ombads skriva ner mediciner och sjukdomar för att möjliga felkällor eller avvikelser i 
mätningen skulle kunna förklaras av dessa. Provkittet som varje deltagare fick innehöll även 
ett falconrör som markerades med en siffra och färgkodning för kosten (K (röd), LOV 
(svart) och V (blå)). Detta kunde sedermera kopplas till det numrerade informationsbladet 
med matloggen som återlämnades vid inhämtning av prover. Deltagarna ombads att ta 
urinprov på morgonen för att få så koncentrerade prover som möjligt.  

Urinproverna förvarades svalt och mörkt under transporten till konstantrum. 
Konstantrummet hade en temperatur på 6,5° C. Efter ungefär en vecka i konstantrummet 
beslutades nedfrysning som ett bättre alternativ då instruktionerna på det kolorimetriska 
detekteringskitet (Urea Nitrogen BUN-kit) påvisade detta. Samtliga prover förflyttades från 
konstantrummet till frys där de stod i fyra dagar. Proverna togs sedan ut ur frysen för att 
analyseras.  

 
2.1.4 Urea/kvävemätning med kolorimetriskt detetkteringskit 

Inledningsvis framtogs en standardkurva genom att avjonat vatten tillsattes i åtta 
Eppendorfrör. 40µL (mikroliter) standardlösning (SD), tillsattes till det första 
Eppendorfröret (SD1) med 360µL avjonat vatten vilket resulterade i en total mängd på 
400µL. Lösningen centrifugerades och 200µL överfördes med hjälp av pipett till nästa 
Eppendorfrör (SD2). Detta repeterades sex gånger, enligt figuren nedan (Figur 1). Det sista 
Eppendorfröret (SD0) innehöll enbart avjonat vatten.  
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Figur 1. Beskrivning av spädning för framtagning av standardkurva. Standardlösningen (SD) spädes sju 
gånger i Eppendorfrör (SD1-SD7), det åttonde Eppendorfröret (SD0) innehåller enbart avjonat vatten. 
Volymerna är mätta i µL. 

 
50µL av varje lösning pipetterades till Eppendorf-PCR. Därefter pipetterades 75µL colour 
reagent A samt 75µL colour reagent B till samtliga lösningar. Dessa centrifugerades inför 
mätning i Nanodrop. 3µL lösning lades på Nanodrop som mätte absorbansen på våglängden 
450 nm.  

Från samtliga 36 urinprover pipetterades 50µL urin till Eppendorf-PCR, sedan tillsattes 
75µL colour reagent A samt 75µL colour reagent B. För att mäta att koncentrationen inte 
översteg standardkurvan testades en urinlösning med hjälp av Nanodrop. Absorbansen blev 
högre än för den högsta i standardkurvan. Urinlösningen späddes då ut genom att 10µL 
urinlösning blandades med 90µL avjonat vatten. Därefter centrifugerades och testades 
samtliga lösningar med Nanodrop.  

 
2.1.5 Standardkurva 

Ett verktyg som används i undersökningen för att mäta koncentrationen kväve i urin är 
Nanodrop. Det Nanodrop mäter är absorbans (optisk densitet). För att beräkna vad 
absorbansvärdet innebär i koncentration krävs jämförelse med absorbansen från kända 
koncentrationer. Därför tas en standardkurva fram med hjälp av ett antal standardlösningar. 
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Koncentrationerna av dessa bör ligga inom ett rimligt intervall, sedan mäts absorbansen av 
dessa standardlösningar i Nanodrop för att få ut värden till en standardkurva. 
 
Tabell 1. Framtagen standardkurva som visar koncentrationer av kväve, ingen koncentration (SD0), lägsta 
koncentration (SD1) och högsta koncentration (SD7). Absorbans mätt på våglängden 450 nm (nanometer) där 
koncentrationen av mängden kväve i lösningarna redovisas. 

Standard 
 

Absorbans  
(Optisk densitet, 450 nm) 

Koncentration  
(Urea/ kväve, mg/dL) 

SD1 2,184 10 

SD2 1,474 5 

SD3 0,993 2,5 

SD4 0,682 1,25 

SD5 0,53 0,625 

SD6 0,45 0,3125 

SD7 0,401 0,156 

SD0 0,361 0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 3. Punktdiagram som illustrerar standardkurva framtagen av värden i Tabell 1. 

 
2.1.6 Databehandling  

Absorbansen för samtliga standardlösningar till standardkurvan lades in i Excel 2013 och 
där gjordes ett punktdiagram, se Diagram 3. Den standardkurva som då togs fram jämfördes 
sedan med den som beskrevs i informationsbladet för det kolorimetriska detekteringskitet 
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(Urea Nitrogen BUN-kit). Därefter bestämdes att den standardkurva som detekteringskitet 
redovisar skulle användas. Ur punktdiagrammet kan den linjära modellen extraheras och 
användas för att räkna ut koncentrationen för varje enskilt prov. Koncentrationerna lades in i 
Excel 2013 och datasetet importerades till RCommander (Rcmdr) (Fox & Bouchet-Valat 
2018). I Rcmdr genomfördes följande tester; en linjär modell följt av en ‘basic diagnostic 
plot’. Denna visade att datasetet var normalfördelat och därefter gjordes en envägs-ANOVA, 
resultatet redovisas i ett medelvärdesdiagram (Diagram 4).  
 
2.2 Proteinintag - Test 2 

2.2.1 Metod  

En individuell matlogg fylldes i under tre dagar i följd, av varje deltagare. Vidare lämnade 
deltagarna in matloggen som bearbetades med hjälp av en hemsida 
(beta.kostbevakningen.se). Matloggen bestod av olika delar där deltagarens frukost, lunch, 
middag samt eventuella snacks skrevs in i form av råvara per gram. Måltidernas totala 
proteininnehåll (g) räknades ut via ovan nämnda hemsida (beta.kostbevakningen.se). 
Samtliga matloggar genomgick denna beräkningsprocess. Proteinintaget mättes hos varje 
deltagare för möjligheten att jämföra resultaten från mätning med det kolorimetriska 
detekteringskittet (Urea Nitrogen BUN-kit), det vill säga mängden kväve som utsöndras via 
urinet ‘Test 1’. Då det inte kunde fastställas en specifik tidpunkt eller dag som den mätta 
kvävehalten av urea i urin kunde kopplas med deltagarnas tre matloggade dagar framställdes 
ett medelvärde. Detta för att kunna få en generaliserad bild av varje deltagares kosthållning.  
 
2.2.2 Databehandling 

Proteinintaget de tre dagarna innan urinprovtagning räknades ut med hjälp av en omvandlare 
(beta.kostbevakningen.se). Proteinmängden (g), ordnad efter de tre kategorierna (K, LOV, 
V) lades sedan in i Excel 2013 där ett medelvärde (den genomsnittliga mängden protein (g) 
per dag) räknades ut för samtliga 36 deltagare. Detta genom att, för varje deltagare, räkna 
samman proteinmängden (g) för de tre dagarna och sedan dela värdet med tre. Datasetet 
analyserades med hjälp av Rcmdr (Fox & Bouchet-Valat 2018). I Rcmdr genomfördes 
följande tester; en linjär modell och en ‘basic diagnostic plot’. Då data inte var 
normalfördelad genomfördes ett ‘kruskal-wallis test’ och resultatet redovisas i ett lådagram 
(boxplot) (Diagram 5).  

 
2.3 Tillväxt av grönslick - Test 3 

2.3.1 Material  

Brackvatten samt stenar med påväxt av grönslick insamlades från Lervik brygga i 
Åkersberga. Följande material användes för insamling, förvaring, samt hantering. Insamling; 
en plastdunk med volymen 25 liter, sex stycken 1,5 L PET-flaskor (totalt 34 L) för 
insamling av brackvatten från Östersjön, samt en frigolitlåda. Urinproverna som samlades in 
till Test 1 användes även i detta experiment. Förvaring; konstantrum med en temperatur på 
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19° C. Hantering; 39 stycken glasbägare (500 mL), skalpell, pincetter, våg, vågskålar, pipett 
(100-1000µL), sked, avjonat vatten, fintrådig håv och en tesil.  
 
2.3.2 Metod  

Urinproverna som samlades in till experimentet som beskrivs tidigare (Test 1) användes 
även till detta experiment. Brackvatten (34 L) samlades in från Östersjön, vid Lerviks 
brygga i Åkersberga, norr om Stockholm, och transporterades i plastdunk samt PET-flaskor 
till laboratoriet. Vid samma plats samlades grönslick, som växte på stenar, in och förvarades 
i en frigolitlåda med brackvatten. Valet av insamlingsplats baserades på tillgänglighet samt 
att platsen ansågs vara en något skyddad vik. 
 

 
Bild 1. Kartbild med markering vid  Lervik brygga i Åkersberga. Insamlingsplats av brackvatten och grönslick.  
Kartbild hämtad från Google Earth 2019.  
 
I ett konstantrum, med temperaturen 19° C, fördelades brackvattnet i 39 stycken 
glasbehållare. Varje glasbehållare tilldelades 500 mL brackvatten. Då brackvattnet samlades 
in vid kall temperatur fick glasbehållarna stå sju dygn i konstantrummet för att komma upp i 
högre temperatur. Efter sju dagar i konstantrummet hade cirka 100 mL av brackvattnet 
avdunstat i samtliga behållare. Därav fylldes samtliga behållare på med 100 mL för att 
uppnå önskad mängd (500mL). 
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Stenarna rensades på grönslick med hjälp av skalpell och pincetter. Grönslicken lades 
sedan i en enskild glasbehållare med brackvatten och lämnades i konstantrummet, med ljus 
dygnet runt, för tillväxt i sju dygn. 

36 av de 39 glasbehållarna tilldelades siffror mellan 1-12 i tre färgkoder; rött för kött 
(1-12), svart för lakto-ovo vegetariskt (1-12) samt blått för veganskt (1-12). Tre 
glasbehållare var kontrollgrupp och markerades kontroll 1, kontroll 2 samt kontroll 3.  

Grönslicken fördelades i 39 ungefär lika stora delar, som sedan lades på papper för att 
extrahera överflödig vätska. De 39 exemplarens våtvikt vägdes sedan. Vikter på  
0,75 +/- 0,04 gram per replikat eftersträvades, samtliga vikter anges i Bilaga 1. 

Till 36 glasbehållare med 500 mL brackvatten pipetterades 600 µL urin från varje 
urinprov till tillhörande glasbehållare. Koncentrationen urin var 1,2 promille (Tångbloggen 
2016). Innehållet i glasbehållarna blandades om med sked som tvättats i avjonat vatten 
mellan varje omrörning. Grönslick tillsattes till samtliga 39 glasbehållare. 36 av 
glasbehållarna innehöll urin och tre innehöll enbart brackvatten, dessa utgjorde kontroll 1, 
kontroll 2 samt kontroll 3. Sedan lämnades dessa i konstantrummet, med ljus dygnet runt, i 
tre veckor.  

Exemplaren i de 39 glasbehållare rördes om var tredje dag. Avslutningsvis togs samtliga 
exemplar av grönslick upp ur glasbehållarna med tesil och fintrådig håv. Grönslicken lades 
på papper för att extrahera överflödig vätska. Dess våtvikt vägdes sedan.  

 
2.3.3 Databehandling  

Efter tre veckors inkubationstid vägdes grönslicken och mellanskillnader mellan våtvikt 
innan samt efter avslutat experiment räknades ut i Excel 2013. Mellanskillnaderna i våtvikt 
analyserades sedan med hjälp av Rcmdr (Fox & Bouchet-Valat 2018). I Rcmdr genomfördes 
följande tester; en linjär modell följt av en ‘basic diagnostic plot’. Då data var 
normalfördelad gjordes en envägs-ANOVA och resultatet redovisas i ett 
medelvärdesdiagram (Diagram 6).  
 
2.4 Förekomst av fytoplankton - Test 4 

2.4.1 Material  

Brackvatten samt stenar med påväxt av grönslick insamlades vid Lervik brygga i 
Åkersberga. Urinproverna som samlades in till Test 1 användes även i detta experiment. Till 
undersökningen användes Nanodrop, Eppendorfrör (2mL), Eppendorf-PCR (200µL), 
ställning för provrör, pipett (100-1000µL), pipett (0,5-10µL), mikroskop och stereolupp.  
 
2.4.2 Metod  

Förekomsten, och eventuella skillnader mellan kategorierna, av fytoplankton testades genom 
att mäta stickprover med Nanodrop. Tre stickprover från samtliga 39 behållare, mättes 
(totalt 117 mätningar). Innehållet i de 39 glasbehållarna (36 med tillsatt urin samt tre utan; 
kontroll 1, kontroll 2 och kontroll 3) omrördes och sedan pipetterades 1000 µL vätska från 
varje glasbehållare till Eppendorfrör. Därefter pipetterades 3 µL vätska på Nanodrop för 
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analys. Ett stickprov från varje grupp (K, LOV, V samt KON) testades för att välja vilken 
våglängd som var lämplig att mäta med Nanodrop. Våglängden 250 nm valdes ut då 
samtliga stickprover visade högst absorbans vid den våglängden.  
 
2.4.3 Databehandling  

Data från mätningarna med Nanodrop lades in i Excel 2013 där ett medelvärde av de tre 
mätningarna räknades ut för samtliga 39 prover. Datasetet analyserades sedan i Rcmdr (Fox 
& Bouchet-Valat 2018). I Rcmdr genomfördes följande tester; en linjär modell följt av en 
‘basic diagnostic plot’. Då data var normalfördelad genomfördes en envägs-ANOVA och 
resultatet redovisas i ett medelvärdesdiagram (Diagram 7).  
 
2.5 Statistik samt databehandling 

För att resultat ska bekräftas vara signifikant har en vedertagen signifikansnivå på  
95 procents säkerhet fastställts. Detta är vad p-värdet i de statistiska testerna visar. Ett 
p-värde på mindre än 0.05 ger en signifikansnivå på mer än 95 procent. Slutsatsen är då att 
nollhypotesen kan förkastas. Nollhypotesen är att det inte finns någon skillnad eller ett 
samband mellan de parametrar som testas. Om p<0,05 kan nollhypotesen förkastas och då är 
slutsatsen att det finns en skillnad eller ett samband.  
 
3. Resultat 

Resultaten som redovisas nedan är indelade i fyra olika delar. Först redovisas kvävehalten 
(mg/dL) i urin med ett medelvärdesdiagram (Diagram 4). Vidare redovisas deltagarnas 
proteinintag med ett lådagram där proteinmängden presenteras i gram (Diagram 5). 
Tillväxten av grönslick i brackvatten med tillsatt urin redovisas med ett medelvärdesdiagram 
där mellanskillnaden mellan våtvikterna innan och efter genomfört experiment mäts i gram 
(Diagram 6). Förekomsten av fytoplankton redovisas i ett medelvärdesdiagram där 
absorbanserna i vätskan från samtliga 39 glasbehållare är inkluderade (Diagram 7).  
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3.1 Urea/kvävehalt - Test 1 

Kvävehalten (mg/dL) i urin för grupperna K, LOV och V redovisas i ett 
medelvärdesdiagram (Diagram 4). Testerna visade ingen skillnad då samtliga p-värden som 
redovisas i Tabell 2 överstiger 0.05. Vilket innebär att det inte finns en skillnad i kvävehalt i 
urin för personer med olika kosthållning, enligt detta test. 

 
Diagram 4. Medelvärdesdiagram som visar medelvärde för kvävehalten +/- SE, (mg/dL) i urin för grupperna 
kött (K) n=12, lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12 samt vegan (V) n=12. Diagrammet visar ingen skillnad 
mellan grupperna, p-värden redovisas i Tabell 2.  
 
Tabell 2. Envägs-ANOVA test med parvisa jämförelser med Tukey-test mellan grupperna kött (K) n=12, 
lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12 samt vegan (V) n=12. Samtliga p-värden visar ingen skillnad.  

Jämförelse mellan kategorier P-värde 

LOV - K 0,337 

V - K 0,907 

V - LOV 0,577 
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3.2 Proteinintag - Test 2 

Medianen av proteinintaget, tre dagar inför urinprovtagning, redovisas nedan i ett lådagram 
(Diagram 5). Protein är mätt i gram. P-värdet var 0.182 och det är därför ingen skillnad 
mellan medianvärdena för grupperna K, LOV och V.  Resultatet visade att det inte finns en 
skillnad i hur mycket protein personer med olika kosthållningar intar.  

 
Diagram 5. Lådagram (boxplot), medianvärde för proteinintaget (medelvärdet för tre dagar) för grupperna kött 
(K) n=12, lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12 samt vegan (V) n=12. Det är ingen skillnad mellan grupperna, 
p-värde: 0.1498. 
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3.3 Tillväxt av grönslick - Test 3 

Tillväxten av grönslick beskrivs nedan i medelvärdesdiagrammet (Diagram 6). Diagrammet 
visar en signifikant skillnad i tillväxt mellan kategorierna K och KON samt K och V. 
Majoriteten av exemplaren hade en ökad vikt, ett exemplar hade oförändrad vikt (se Bilaga 
1). Tillväxten för kategori K var signifikant större än KON och V. P-värden för samtliga 
jämförelser mellan kategorierna redovisas i Tabell 3. Även skillnader i färg observerades 
där kontrollgruppen hade en ljusgrön färg. Flera replikat i kategori K hade en mörkgrön 
färg, se Bild 2 och Bild 3. 

 
Diagram 6. Medelvärdesdiagram som visar medelvärdesskillnader i våtvikt +/- SE,  mellan gruppernas 
mellanskillnad (grönslick tillväxt) för kött (K) n=12, lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12, vegan (V) n=12 samt 
kontrollgrupp (KON) n=3, vikten är mätt innan samt efter experiment. Det är signifikant skillnad mellan kött 
(K) och vegan (V) samt kontrollgrupp (KON) och kött (K). P-värden redovisas i tabell 3.. 
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Tabell 3.  Tabellen redovisar parvisa jämförelser med Tukey-test mellan grupperna kött (K) n=12, lakto-ovo 
vegetarian (LOV) n=12, vegan (V) n=12 samt kontroll (KON) n=3. Signifikant skillnad mellan kött (K) och 
kontroll (KON), samt mellan kött (K) och vegan (V). P-värde markerat med en * påvisar en signifikant 
skillnad, p-värde med två * påvisar en starkare signifikant skillnad.  

Jämförelse mellan kategorier P-värde 

KON - K 0,0105* 

LOV - K 0,6300 

V - K 0,0024** 

LOV - KON 0,0645 

V - KON 0,8096 

V - LOV 0,0519 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 2.  Grönslick i brackvatten         Bild 3. Grönslick i brackvatten med  
utan tillsatt urin. Kontroll 2.        tillsatt urin från kategori K. Kött 1.  
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3.4 Förekomst av fytoplankton - Test 4 

Medelvärdesdiagrammet nedan (Diagram 7) redovisar skillnader mellan medelvärdet för 
absorbansen mellan grupperna K, KON, LOV samt V. Då samtliga p-värden överstiger 0.05 
är det ingen skillnad mellan kategorierna. P-värden redovisas i Tabell 4. 

 
Diagram 7. Medelvärdesdiagram som visar medelvärde av absorbansen för förekomst av fytoplankton +/- SE, 
för kategorierna kött (K) n=12, lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12, vegan (V) n=12 samt kontrollgrupp (KON) 
n=3. Det är ingen skillnad mellan grupperna K, LOV, V och KON.  
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Tabell 4. Tabellen redovisar p-värden via parvisa jämförelser med Tukey-test där medelvärdet för absorbansen 
jämförs mellan kategorierna kött (K) n=12, lakto-ovo vegetarian (LOV) n=12, vegan (V) n=12 samt 
kontrollgrupp (KON) n=3. Inget p-värde i denna tabell påvisar en skillnad mellan grupperna K, LOV, V eller 
KON. 

Jämförelse mellan kategorier P-värde 

KON - K 0,1205  

LOV - K 0,9772  

V - K 0,5778 

LOV - KON 0,0875 

V - KON 0,2936 

V - LOV 0,3466 
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4. Diskussion 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Resultaten från undersökningen påvisar ingen skillnad mellan grupperna K, LOV och V för 
Test 1 (Urea/Kvävehalt), se Diagram 4 och Tabell 2, Test 2 (Proteinintag), se Diagram 5, 
samt Test 4 (Förekomst av fytoplankton) se Diagram 7 och  Tabell 4. Detta indikerar att 
det inte är någon skillnad i kvävehalt i urin från de olika kategorierna vilket korrelerar med 
att proteinintaget hos deltagarna i kategorierna inte skiljer sig. Förekomsten av fytoplankton 
korrelerar även med dessa resultat då det inte är skillnad mellan kategorierna. Signifikanta 
skillnader återfanns i Test 3 (Tillväxt av grönslick), se Diagram 6 och Tabell 3, där 
skillnader mellan grupperna kött (K) och kontroll (KON), samt mellan kött (K) och vegan 
(V) påvisades. Detta innebär, enligt testerna i denna studie, att urin från deltagare som äter 
kött ger högre tillväxt av grönslick än urin från deltagare som äter veganskt.  
 
4.2 Ger ökad köttkonsumtion ökade kväveutsläpp?  

Enligt Karlsson-Ottossons (2014) artikel, och som även beskrivs i rapporten HAVET 
2015/2016 (2016), har kvävetillförseln till avloppsreningsverk ökat. Vidare kopplar Tumlin 
och Mattsson (2013), i sin rapport, den ökade mängden kväve till den ökade 
köttkonsumtionen. Köttkonsumtionen i Sverige har fram till 2016 haft en stabil ökande trend 
för att nästkommande år minska (Jordbruksverket 2018). Enligt våra tester innehöll urin från 
människor som åt kött inte mer kväve än från de som åt lakto-ovo vegetariskt eller veganskt 
(Test 1). Det var inte heller så att de som äter kött har ett större proteinintag än de som äter 
lakto-ovo vegetariskt eller veganskt (Test 2).  

Att härleda den höga kvävehaltstillförseln till avloppsreningsverk till ökad 
köttkonsumtion kan vara ett något förenklat svar på ett komplext problem. Det kan vara så 
att en del andra faktorer, utöver kosthållning, inte inkluderas; såsom livsstil, ålder, kön, 
träning, vikt, med flera. Enligt Leser (2013) kan dessa faktorer påverka mängden kväve i 
urin. Detta återkommer vi till senare i diskussionen. Att enbart se till kosten verkar enligt vår 
undersökning vara problematiskt. En problematik med påståendet som Karlsson-Ottosson 
(2014) presenterar i sin artikel, är att media i detta fall framställer den beskrivna 
korrelationen som en sanning. Detta trots att påståendet i rapporten som artikeln baseras på 
saknar vetenskaplig grund. 

Det är intressant att diskutera hur mycket protein vi får i oss i förhållande till vad som är 
optimalt för kroppen. Det verkar finnas en allmän uppfattning om att ett ökat intag av 
protein är hälsosamt. Detta skapar en viss hysteri kring protein och en överkonsumtion sker 
(Delimaris 2013). Idag finns flertalet livsmedel som är skapade för att vara just en 
proteinkälla, dessa kan numera vara i form av dryck, godis och glass. Hög 
proteinkonsumtion ökar i popularitet (Delimaris 2013).  

De generella kostråden säger att en vuxen person bör få i sig cirka 0,8 gram protein per 
kilo kroppsvikt, dagligen. Studier visar att en överdriven proteinkonsumtion, som överstiger 
detta kostråd kan leda till negativa hälsoeffekter. Överskottet av protein kan medföra 
problem för metabolismen, vilket kan leda till försvagning av ben, njurar och lever 
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(Delimaris 2013). Hög konsumtion av protein från kött leder även till ökad risk för hjärt- 
och kärlsjukdomar samt cancer (Bingham 1999). Att utforma en studie angående 
människors uppfattning kring proteiners funktion och vilken mängd som är optimal, 
hälsosam eller skadlig kan därav vara aktuellt att utföra i framtiden.  

Enligt en studie som publicerades år 2009 är det optimala proteinintaget per måltid, cirka 
25-30 gram (Paddon-Jones & Rasmussen 2009). Många deltagare i vår undersökning fick i 
sig mer protein per måltid än vad som enligt ovan nämnda studie är optimalt. Detta 
korrelerar med studien som fastställt att hög proteinkonsumtion ökar i popularitet samt den 
tidigare nämnda problematiseringen angående människors uppfattning gällande protein.  

Proteinintag kan skilja sig markant mellan individer men detta beror, enligt vår studie, 
inte på olika kostval såsom kött, lakto-ovo vegetariskt och veganskt. Deltagarna i 
undersökningen påvisade inga skillnader i proteinintag mellan kategorierna. Samtliga 
kosthållningsgrupper hade stor spridning vilket innebär att det var stor skillnad i proteinintag 
mellan deltagaren som åt minst protein och deltagaren som åt mest. Detta kan urskiljas i 
Diagram 5 och visar att det på individnivå kan finnas stora skillnader i proteinintag. 
Eftersom det finns stora skillnader på individnivå kan ett större deltagarantal ge resultat där 
eventuella skillnader mellan kategorierna tydliggörs. Större deltagarantal ger fler värden att 
analysera statistiskt och större dataset är fördelaktigt för denna typ av undersökning då det 
ger resultat som kan generalisera befolkningens kostvanor.  

Andra faktorer, såsom livsstil, daglig aktivitet, ålder, kön, längd, vikt, med flera, spelar 
en stor roll för utsöndringen av kväve i urin. Kroppens metabolism för att bryta ner proteiner 
skiljer sig mellan individer, livsstilar och kosthållning. Utsöndringen av proteinets slutgiltiga 
form av kväve kan även ske på andra sätt än via urinering. Bland annat kan utsöndring av 
kväve ske via fekalier och svett (Leser 2013). Då dessa två faktorer, fekalier och svett, inte 
var inkluderade eller testade i denna undersökning kan resultaten inte bekräfta korrelationen 
mellan ett ökat kväveutsläpp från avloppsreningsverk och en ökad köttkonsumtion. Detta 
eftersom en av de två ovan nämnda faktorerna inkluderar fekalier som, utöver urin, påverkar 
tillförseln av kväve till avloppsreningsverk. Den andra faktorn, svett, är även en utsöndring 
som behöver tas hänsyn till då exempelvis hög daglig aktivitet såsom träning kan göra att 
resultatet skiljer sig mellan individer. Individer som svettas mycket kan då utsöndra kväve 
på detta vis, än enbart via urin och fekalier.  

På grund av flertalet individuella faktorer kan kväveutsläppen från avloppsreningsverk 
inte kopplas till en enskild faktor, såsom kost. Det skapar en generalisering samt en 
förenkling av ett större och mer komplext problem än vad Tumlin och Mattssons (2013) 
rapport påstår. Genom denna typ av generalisering kan annan fakta, som är relevant eller 
som kan ge svaret på problemet, lätt förbises. Fokus på möjliga lösningar, såsom åtgärder 
och resurser, kan då komma att riktas på fel område. När en observation kan bekräftas 
genom vetenskapliga forskningsmetoder blir resurser samt åtgärder för att avhjälpa 
problematiken mer effektiva.  

Det finns en möjlighet att mätningarna av kvävehalt i urin inte är tillräckligt exakta då vi 
använde Nanodrop istället för en ‘plate reader’, som instruktionerna till Urea Nitrogen 
BUN-kittet rekommenderade. Eftersom vi fick fram en bra standardkurva genom mätning 
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med Nanodrop är det en metod som ger användbara resultat men mätningar i ‘plate reader’ 
kan eventuellt bli mer exakta. Tidigare mätningar av kvävehalt i urin presenterar liknande 
resultat som denna studie (Schönning u.å.).  

Enligt Mizobuchi et.al (1983) återfinns kväve i urin i olika former vilket kan förklara 
skillnaden i tillväxt av grönslick (Test 3), om uppsättningen av de olika kväveformerna 
varierar i urin från människor som äter kött eller veganskt. Urin innehåller nitritkväve, 
nitratkväve samt Kjeldahl-kväve (Mizobuchi et.al 1983). Som tidigare nämnt är nitrat den 
form av kväve som är lättillgänglig för växter (Schönning u.å.). Om koncentrationen av 
olika former av kväve skiljer sig i urinen och dessa är mer eller mindre lättillgängliga för 
grönslicken kan detta vara en faktor som påverkar tillväxten. 

Undersökningen gav resultat som stämmer överens med experiment som genomfördes på 
Askö fältstation 2016 (Tångbloggen 2016). Där observerades grönslick växa bättre i 
näringsrikt vatten, där urin tillsats. Grönslicken fick även en mörkgrön färg i det näringsrika 
vattnet. Detta observerades i Test 3 och skillnaden mellan Bild 2 och Bild 3 är tydlig då 
grönslick utan näring i form av urin är ljusgrön medan grönslick med näring tillväxer och får 
en mörkgrön färg. Resultatet från Test 3 kan ha påverkats av de ljusförhållanden som 
grönslicken utsattes för. På grund av den årstid (november-december) som experimentet 
utfördes under bestämdes att grönslicken skulle få ljus dygnet runt. Genom att utsätta 
grönslicken för ljus dygnet runt var idén att påskynda tillväxtprocessen hos arten då 
experimentet utfördes med en kort tidsram.  

Tillväxten av grönslick (Test 3) indikerar att kvävet möjligtvis blir mer tillgängligt i urin 
från människor som äter kött än från människor som äter veganskt. Vad denna tillväxt har 
för betydelse för de akvatiska ekosystemen är ett välstuderat forskningsområde. Tillväxten 
av snabbväxande lösdrivande alger, såsom grönslick, är en indikator på eutrofiering. 
Grönslick kan bilda stora algmattor som vid nedbryting orsakar lokal syrebrist i vattnet. 
Detta får negativa konsekvenser för arter som påverkas av syrebristen (Gubelit & Berezina 
2010). Vidare har Kraufvelin och Salovius (2004) observerat att grönslick konkurrerar ut 
blåstång på många platser och konsekvenserna av detta är ännu osäkert. Grönslickens 
tillväxt och dess eutrofieringseffekt kan orsaka stora konsekvenser för det akvatiska 
ekosystemet och hela Östersjön. 
 
4.3 Tillförsel och rening av näringsämnen; kväve och fosfor  

Det återfinns ingen vetenskaplig undersökning som bekräftade eller vidare forskade på den 
påstådda och observerade korrelationen mellan ökad köttkonsumtion och ökade 
kväveutsläpp från avloppsreningsverk som Tumlin och Mattssons (2013) rapport hävdade. 

Förekomsten av fytoplankton (Test 4) visade ingen skillnad mellan kategorierna (K, 
LOV, V samt KON). Då det var tre replikat i kontrollgruppen men tolv replikat i kategori K, 
LOV samt V blev det en ojämn representation av replikat. För att få fler replikat, vilket är 
fördelaktigt, bör kontrollgruppens antal utökas med ytterligare 9 stycken. Detta hade 
möjligtvis kunnat ge andra resultat. Då p-värdet för den parvisa jämförelsen mellan kategori 
KON och LOV var 0,08 (Tabell 4), alltså ganska nära 0,05, tyder detta på att fler replikat i 
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kategori KON förmodligen skulle påvisat en skillnad. Det var även visuellt synligt att 
tillväxten var lägre i kategori KON, se Bild 2 och Bild 3. Då stickprover av brackvatten med 
grönslick studerades, efter en veckas inkubationstid, under stereolupp återfanns förekomst 
av fytoplankton. Norbäck Ivarsson  identifierade främst kiselalger. Därefter genomfördes 1

absorbansmätningar.  
I studien användes absorbans som en proxy för förekomst av fytoplankton. Vid 

undersökningen fann vi den högsta absorbansen vid 250 nm. Detta skiljer sig från tidigare 
undersökningar av fytoplankton där absorbansen har varit högst vid 450-600 nm (Yacobi 
2012). Eftersom klorofyll absorberar ljus mellan 630-664 nm borde absorbansen vara högst 
vid denna våglängd (SLU u.å). Då vår absorbans var högst vid 250 nm så har vi troligen 
mätt generellt organiskt material (Kim et.al 2016). I framtida försök bör förekomsten av 
fytoplankton mätas, både genom olika typer av absorbansmätningar och mikroskopi för att 
säkerställa eventuella skillnader mellan behandlingar. 

Urin innehåller, utöver kväve, näringsämnena fosfor samt kalium (Naturvårdsverket u.å). 
Utöver dessa näringsämnen har urin flera beståndsdelar såsom svavel och syre, dock har 
dessa inte inkluderas då det inte berör undersökningen som genomfördes i denna uppsats. 
För att finna en förklaring till varför grönslick tillväxer mer (Test 3) i urin från människor 
som äter kött än från människor med vegankost kan det vara intressant att även undersöka 
dessa ämnen. Fosfor återfinns i livsmedel såsom kött, mjölk, spannmålsprodukter samt 
baljväxter (Nordic Council of Ministers (NCoM), 2014). Livsmedel som är källor till kalium 
är exempelvis potatis, frukt och mejeriprodukter (NCoM 2014). Då intaget av fosfor och 
kalium kan variera beroende på kosthållning kan dessa näringsämnen vara relevanta att 
undersöka, på liknande sätt som denna studie undersökt näringsämnet kväve.  

Det är en generell uppfattning att stort fokus inom forskningen idag inriktar sig på den 
främsta punktkällan, tillförsel av näringsämnen från jordbruket. Kommunala 
avloppsreningsverk är den näst största källan till kväveutsläpp enligt data från Havs- och 
vattenmyndigheten (HaV 2016). Då reningsverkens fosforrening är mer effektiv än 
kvävereningen, medför detta att vidare forskning kring kväveutsläppsproblematiken är 
väsentlig.  

Forskare är oeniga ifall lösningen på Östersjöns eutrofieringsproblem är kväverening 
eller fosforrening. Detta då båda metoderna, individuellt, kan innebära negativa 
konsekvenser. Svaret blir i de flesta fall att båda utsläppstyperna är väsentliga att minska 
(Johansson 2006). På 1970-talet ansågs eutrofieringsproblem kunna lösas med reducering av 
fosfor då detta påvisat positiva effekter på vattenkvaliteten i sjöar. Då detta sedan överfördes 
på marina miljöer kvarstod problemen. Detta resulterade i den generella uppfattningen om 
att kvävetillförseln bör reduceras i marina miljöer (Conley 2009). Eftersom det 
huvudsakligen är den kvävebegränsade vårblomningen av alger, som gynnas av antropogen 
kvävetillförsel, som orsakar problem med eutrofiering, samt hypoxiska och anoxiska 
bottnar, tycks kväveminskning vara mest väsentlig för att motverka detta (Hansson 2006). 

1 Lena Norbäck Ivarsson, Södertörns högskola, 2018-12-06 
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Det finns krav på åtgärder för att minska kväveutsläppen genom HELCOM, via BSAP, som 
realiseras i Sveriges miljömål Ingen Övergödning.  

Denna rapport menade att undersöka ifall en minskad köttkonsumtion möjligen kan leda 
till att de totala kväveutsläppen från avloppsreningsverk till Östersjön minskar. Vilket i sin 
tur kan ge effekter av en minskad eutrofiering. 
 
4.4 Förslag på vidare forskning 

För att studera detta vidare föreslås ett större antal deltagare då detta kan ge säkrare resultat. 
Den stora spridningen i mätningarna indikerar att det finns skillnader mellan individer. För 
att kunna se skillnader mellan grupper behövs fler replikat. Ett större deltagarantal och fler 
urinprover ger fler mätvärden samt större dataset att analysera statistiskt, vilket är 
fördelaktigt. Det kan även vara betydande att räkna in fler faktorer än enbart kosthållning 
såsom kött, vegetariskt eller veganskt och proteinintag. Deltagare kan kategoriseras efter 
exempelvis ålder, kön, längd, vikt, träning, med mera (Leser 2013).  

Eftersom resultat från denna studie påvisar att kvävemängden inte skiljer sig mellan 
grupperna (K, LOV samt V) men tillväxten av grönslick skiljer sig signifikant kan det vara 
relevant att vidare studera andra näringsämnen i urin. Fosfor och kalium är näringsämnen 
som återfinns i urin och dessa kan variera mellan olika kosthållningsgrupper. En studie som 
mäter fosfor- och kaliumhalt i urin kan vidare undersöka varför vi ser en skillnad i tillväxt 
hos grönslick.  
 

5. Slutsats 

Nedan sammanfattas resultaten som besvarar studiens frågeställningar.  
 

● Varierar kvävehalten i urin från människor som dagligen äter kött, lakto-ovo 
vegetariskt eller veganskt? 

○ Varierar proteinintaget för dessa kategorier? 
 
Det är ingen skillnad i kvävehalten i urin från människor som äter kött, lakto-ovo vegetariskt 
eller veganskt, enligt denna studie. Det är inte heller någon skillnad mellan hur mycket 
protein dessa grupper får i sig dagligen.  
 

● Varierar tillväxten av grönslick samt förekomsten av fytoplankton då urin från 
människor som dagligen äter kött, lakto-ovo vegetariskt eller veganskt tillsätts? 

 
När det gäller fytoplankton är det inte någon skillnad i förekomst mellan några grupper; kött, 
lakto-ovo vegetarian samt vegan. Tillväxten av grönslick visar enligt denna studie en 
signifikant skillnad. Grönslick tillväxer signifikant mycket mer i urin från människor som 
äter kött än människor som äter veganskt.  

I större kontext kan resultaten från studien indikera att tillförseln av näringsämnen till 
avloppsreningsverken belastar reningsprocessen. Detta är i nuläget ett uppmärksammat 
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problem. Rockström et.al (2019) beskriver hur vi bör ställa om vår kost för att säkra hållbara 
livsmedelssystem globalt. En sådan omställning innebär bland annat minskad konsumtion av 
kött. Enligt vår undersökning kan minskad köttkonsumtion leda till positiva effekter i 
Östersjön, då tillväxten av grönslick är lägre. I de akvatiska ekosystemen kan detta indikera 
på en minskad eutrofieringseffekt. En generellt mindre konsumtion av protein är något som 
bör ses över. Detta främjar en bättre miljö i Östersjön som gynnar alla land- och 
vattenlevande arter, även människan.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Grönslick 
 
Tabell 5. Grönslick, vikt i gram, våtvikt. Tabellen redovisar vikten innan samt efter experiment och 
mellanskillnaden.  

Prov Innan (g) Efter (g) Mellanskillnad (g) 

Kontroll 1 0,7735 1,0109 0,2374 

Kontroll 2 0,7595 0,7729 0,0134 

Kontroll 3 0,7380 1,1665 0,4285 

LOV 1 0,7520 2,2029 1,4509 

LOV 2 0,7656 1,8910 1,1254 

LOV 3 0,7646 1,8886 1,1240 

LOV 4 0,7611 1,3136 0,5525 

LOV 5 0,7988 1,3431 0,5443 

LOV 6 0,7370 1,2473 0,5103 

LOV 7 0,7680 1,8122 1,0442 

LOV 8 0,7730 1,0585 0,2855 

LOV 9 0,7364 1,4507 0,7143 

LOV 10 0,7704 1,9364 1,1660 

LOV 11 0,7787 1,3167 0,5380 

LOV 12 0,7530 1,1249 0,3719 

K 1 0,7493 2, 0921 1,3428 

K 2 0,7690 1,6111 0,8421 

K 3 0,7296 2,1189 1,3893 

K 4 0,7144 1,5127 0,7983 

K 5 0,7506 1,1920 0,4414 

K 6 0,7379 1,3618 0,6239 

K 7 0,7554 1,6280 0,8726 

K 8 0,7600 2,1149 1,3549 

K 9 0,7469 1,7304 0,9835 

K 10 0,7814 1,4023 0,6209 
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K 11 0,7816 2,2083 1,4267 

K 12 0,7632 1,4616 0,6984 

V 1 0,7563 1,3001 0,5438 

V 2 0,7406 1,8506 1,1100 

V 3 0,7788 1,6456 0,8668 

V 4 0,7836 1,2384 0,4548 

V 5 0,7416 0,9207 0,1791 

V 6 0,7122 0,9415 0,2293 

V 7 0,7730 0,7730 0,0000 

V 8 0,7438 1,0341 0,2903 

V 9 0,7600 1,0196 0,2596 

V 10 0,7312 1,0533 0,3221 

V 11 0,7630 1,0485 0,2855 

V 12 0,7712 1,2525 0,4813 
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7.2 Bilaga 2 - Proteinintag 
 
Tabell 6. Tabell med varje deltagares genomsnittliga proteinintag. Baserat på matlogg som fylldes i av varje 
individ inför urinprovtagning. Samtliga deltagare fyllde i vad de åt de tre dagarna inför urinprovtagning och 
därefter har ett medelvärde räknats ut i gram protein per dag.  

Deltagare (kost) Genomsnittligt proteinintag inför urinprov 

Deltagare 1 (K) 55 g 

Deltagare 2 (K) 66 g 

Deltagare 3 (K) 44 g 

Deltagare 4 (LOV) 64 g 

Deltagare 5 (K) 139 g 

Deltagare 6 (V) 20 g 

Deltagare 7 (LOV) 118 g 

Deltagare 8 (LOV) 74 6 

Deltagare 9 (K) 56 g 

Deltagare 10 (K) 72 g 

Deltagare 11 (K) 42 g 

Deltagare 12 (K) 90 g 

Deltagare 13 (K) 66 g 

Deltagare 14 (V) 68 g 

Deltagare 15 (V) 59 g 

Deltagare 16 (K) 53 g 

Deltagare 17 (K) 104 g 

Deltagare 18 (V) 44 g 

Deltagare 19 (LOV) 50 g 

Deltagare 20 (V) 42 g 

Deltagare 21 (LOV) 50 g 

Deltagare 22 (LOV) 91 g 

Deltagare 23 (V) 140 g 

Deltagare 24 (V) 41 g 

Deltagare 25 (V) 63 g 
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Deltagare 26 (V) 64 g 

Deltagare 27 (LOV)  56 g 

Deltagare 28 (LOV) 64 g 

Deltagare 29 (K) 110 g 

Deltagare 30 (LOV) 30 g 

Deltagare 31 (V) 48 g 

Deltagare 32 (LOV) 67 g 

Deltagare 33 (LOV) 69 g 

Deltagare 34 (V) 45 g 

Deltagare 35 (LOV) 74 g 

Deltagare 36 (V) 63 g 
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7.3 Bilaga 3 - Exempel på matlogg 
 
Tabell 7. Exempel på matlogg från deltagare med lakto-ovo vegetarisk kost efter råvaror omvandlas till totalt 
protein (g) för varje måltid. 

Matlogg 20. 
 
(LOV) 

Frukost 
Protein g 
 

Lunch 
Protein g 

Middag 
Protein g 

Ev. Snacks 
Protein g 

Totalt 
Protein g 

Dag 1 30,8g 28,2g 19,5g 0g 78,5g 

Dag 2 30,8g 5,2g 23,9g 7g 66,9g 

Dag 3 30,8g 4g 30,8 0g 65,6g 
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7.4 Bilaga 4 - Informationsblad till deltagare 
 
Informationsblad  
 
Inledning 
Vi, Mia och Emma, skriver vår kandidatuppsats i miljövetenskap. Syftet med uppsatsen är 
att mäta kvävehalt i urin och jämföra halten mellan olika kosthållningar. Våra kategorier är 
allätare (kött, kyckling, fisk), vegetarianer samt veganer. För att undersöka detta behöver vi 
samla in urin från personer inom dessa kategorier.  
 
Varför är det intressant att undersöka? 
Östersjön är idag allvarligt drabbat av övergödning, detta leder till försämrad vattenkvalitet 
och kraftig algblomning. Näringsämnen såsom kväve finns naturligt i miljön men när extra 
näringsämnen tillförs i vattnet på grund av mänskliga aktiviteter kan övergödning uppstå.   
I första hand är det kväveutsläpp från bland annat reningsverk som är de största källorna. 
Avloppsreningsverk släpper årligen ut 14 000 ton kväve. Vi ska undersöka om kvävehalten 
varierar med kosthållning. 

 
 
Diagram 1. De antropogena kväveutsläppen till Egentliga Östersjön. Kommunala avloppsreningsverk står för 
27 procent av utsläppen. Siffror kommer från Havs- och vattenmyndighetens rapport 16:12 (HaV 2016). 
 
Vad krävs av deltagarna? 
Information om eventuella mediciner. Vi kan inte inkldera dig i studien ifall du tar 
mediciner annat än kosttillskott, paracetamol eller dylikt. Detta då andra mediciner kan 
påverka vårt resultat. Du får heller inte lida av en sjukdom som kan spridas via urin. Detta 
för att försäkra vår egna säkerhet eftersom vi direkt kommer hantera proverna i labb.  
 
Information om sekretess 
Deltagare i undersökningen är helt anonyma. Det som kommer delges är enbart 
kosthållning. 
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Hur går det till? 
Vi kommer i största mån samla prover på fyra platser, dessa inkluderar Stockholm (centralt), 
Södertörns högskola, Åkersberga samt Liljeholmen. Detta då ni som fått ett 
informationsblad är inom dessa fyra områden.  
 
Urinproven som vi samlar in kommer som ett kit som vi levererar hem (gäller ej Södertörn 
gruppen) där ni får mer detaljerade instruktioner samt ger samtycke till att delta i 
undersökningen. Vi kommer behöver det första urinet från morgonen för att undvika urin 
som är utspätt. Vidare bokar vi en dag som vi på morgon/eftermiddag/kväll samlar in alla 
prover från respektive plats, exempelvis hämtas alla Åkersberga prover under en specifik 
dag. Vidare kommer proverna vara märkta med kosthållning. Proverna är anonyma! 
 
Övrigt: 
Vi kommer, vid utlämning av kit delge mer detaljerad information och be er att följa i 
ytterligare instruktioner innan provtagningsdatum. Denna information kommer bestå av en 
blankett där ni fyller i ert översiktliga kostintag tre dagar innan provtagning. Detta för att se 
att ni som exempelvis går under kategorin “köttätare” har ätit kött dagligen. 
 
Nedan följer en avcheckning lista där ni fyller i ert samtycke, eventuella mediciner, ert namn 
och nummer samt kosthållning. (OBS! era personliga uppgifter såsom namn och 
kontaktuppgifter kommer endast vi, Emma och Mia, att hantera och se över för att ha 
möjlighet att placera er i de fyra platserna (Åkersberga, Stockholm, Hässelby Gård samt 
Södertörn) och för att kontakta er inför lämning- och hämtning av provtagning kit.)  
 
[ ] Ja, jag samtycker att delta i detta experiment 
[ ] Nej, jag tar inga mediciner utöver de ovannämnda godkända preparaten 
[ ] Ja, jag tar mediciner utöver de ovan nämnda preparaten 
Var god lista eventuella mediciner: 
 
Kosthållning: 
[ ] Allätare (kött, fisk, skaldjur & kyckling) 
[ ] Vegetarian 
[ ] Vegan 
 
Kontakt 
Namn: 
 
Telefonnummer eller mail: 
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7.5 Bilaga 5 - Kvävehalter i urin 
 
Tabell 8. Tabell med kväve koncentration i mg/dL, deltagare samt kosthållning.  

Deltagare 
Koncentration kväve 

(mg/dL) Kostkategori 

D1 0,2126 K 

D2 0,2139 K 

D3 0,2160 K 

D4 0,2143 LOV 

D5 0,2143 K 

D6 0,2152 V 

D7 0,2152 LOV 

D8 0,2160 LOV 

D9 0,2122 K 

D10 0,2139 K 

D11 0,2143 K 

D12 0,2147 K 

D13 0,2110 K 

D14 0,2143 V 

D15 0,2147 V 

D16 0,2143 K 

D17 0,2160 K 

D18 0,2147 V 

D19 0,2135 LOV 

D20 0,2101 V 

D21 0,2114 LOV 

D22 0,2147 LOV 

D23 0,2152 V 

D24 0,2122 V 

D25 0,2177 V 

D26 0,2193 V 

D27 0,2193 LOV 

D28 0,2202 LOV 

D29 0,2185 K 

D30 0,2197 LOV 

D31 0,2231 V 

D32 0,2206 LOV 
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D33 0,2218 LOV 

D34 0,2210 V 

D35 0,2206 LOV 

D36 0,2206 V 
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