Kadmium i livsmedel
Normalintaget för en svensk är ca 15 mikrogram kadmium per dygn.
Skillnader i kostvanor har dock stor betydelse.
Ca 10 % av befolkningen har ett fördubblat intag (ca 30 mikrogram per dygn). Ca 3 % har ett
tredubblat intag (ca 45 mikrogram per dygn).
Riskgrupper
Rökare (får ett betydande tillskott med tobaksröken)
Kvinnor i fertil ålder med låga järndepåer (förlorar järn vid menstruationen)
Vegetarianer (som baserar hela sitt energiintag på vegetabilier)
Särskilt känsliga
Kadmiumintagets fördelning mellan olika livsmedel
Vetemjöl
43 %
Potatis
41
Rågmjöl
6
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4
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2
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2
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1
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?
Källa: ”Cadmium in Fertilizers, Soil, Crops and Foods – the Swedish situation”, Hellstrand/Landner, 1998
KEMI

Att vetemjöl och potatis dominerar så starkt beror på att vi äter så mycket av dessa livsmedel.
Det finns flera livsmedel som har betydligt högre halter, men dessa äter vi sällan och därmed
bli det genomsnittliga bidraget litet.
Animaliska livsmedel bidrar med mindre mängder kadmium. Kor och grisar får visserligen i
sig en mängd av ämnet med fodret, men de försöker göra sig av med kadmiet och då fastnar
det i deras njurar och lever. Enligt en uppgift ökade kadmiumhalten i grisnjure med 2 procent
per år mellan 1984 och 1992.
Kadmium i olika livsmedelsslag
Hellstrand/Landner (1998) anger i ”Cadmium in Fertilizers, Soil, Crops and Foods – the
Swedish situation” kadmiumhalten i en rad livsmedel. Här är det intressant att dels se den
genomsnittliga nivån och dels skillnaden mellan högsta och lägsta halterna.

Kommentarer:
”Tabell 7”
1. I denna första tabell skall sorten vara mikrogram/kg torrvikt.
2. Halten i hela vetekornet är större än i mjölet. En hel del av vetekornets kadmium sitter på
ytterdelarna. Därför får också kli-, fiber- liksom kruskaprodukter högre kadmiumhalter. Detta
gäller också sammalet mjöl. Vete tar lättare upp kadmium än de andra sädesslagen.
3. Halten i veteproven varierar från 8 mikrogram upp till 200. Detta visar att odling på vissa
arealer bör avbrytas och styras över till andra. Stora vinster för folkhälsan finns att hämta.
4. Både potatis och morötter visar samma stora spann mellan högsta och lägsta halt. I
synnerhet morötter måste odlas på bästa möjliga mark, då halten i värsta fall kan nå den
närmast ofattbara halten av nästan 1000 mikrogram/kilo.
”Table 2”
5. Här ser vi att njure av olika djur har höga halter. Även lever har höga halter, dock något
lägre. Analyser som Sveriges Konsumenter i Samverkan har gjort på leverpastej, visade inte
på särskilt höga kadmiumhalter i de flesta fall. Både kycklinglever och grislever hade lägre
halter.
6. Skaldjur, särkilt deras lever har höga halter. Å andra sidan äter vi både små mängder och
sällan dessa livsmedel. För högkonsumenter är det en annan sak.
”Table 1”
7. Linfrö, solrosfrön och i synnerhet de blå vallmofröna hade höga halter. De ljusa
vallmofröna hade låga halter.
8. Vetekli och mörk choklad hade förhöjda halter.

Hur minskar vi vårt kadmiumintag?
Här följer några råd:
- Håll nere intaget av blåa vallmofrön, solrosfrön och linfrön.
- Håll nere intaget av njure.
- Avvisa den ”fettsnåla kosten”. Om energiintaget baserar sig på lite mer fett och proteiner, så
kan vi minska intaget av kolhydrater. Förutom innehåll av kadmium har kolhydraterna ofta s k
högt glykemiskt index, vilket anses vara en riskfaktor för övervikt, diabetes m m.
- Fråga regelbundet i butikerna hur mycket kadmium det finns i mjöl, bröd, pasta och andra
spannmålsprodukter. Då driver vi fram märkning av kadmiumhalter.

