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Tungmetaller kan være årsak
til dine kroniske lidelser!

Geir Magne Andersen
(bildet) har arbeidet
med alternative be-
handlingsteknikker
med urtemedisin og
kosthold som spesial-
felt. De siste 16 årene
har han holdt over
2000 forelesninger i
Skandinavia. Dette
er første artikkel om
tungmetallenes in-
nvirkning på krop-
pen. I neste utgave
av Ringsakern skal vi
se nærmere på noen
av de farligste tung-
metaller vi eksponerer
oss for, hvor de finnes
i naturen, i matembal-
lasjen og i maten vi
spiser.

Geir Magne Andersen
Ki-Terapeut – Foreleser

I naturen forekommer tungmetal-
ler og grunnstoffer i visse meng-
der. De finnes sjelden i ren form,
og vil verken produseres eller for-
svinne av seg selv. I berggrunnen
finnes stabile bindinger av grunn-
stoffer og tungmetaller som kan
inngå i forskjellige kjemiske for-
bindelser. Dersom disse forbindel-
sene blir frigitt kan være giftige
for naturen, mennesker og dyr.

Nødvendig men giftig
Det finnes grunnstoffer i naturen
som er helt nødvendige for vår
eksistens i mindre konsentrasjo-
ner, men kan være svært giftige i
for store mengder. Eksempler på
slike grunnstoffer kan være,
krom, selen, fluor og kobber. Kjen-
te eksempler på giftige grunnstof-
fer er kvikksølv, bly, arsen, kad-
mium og aluminium.
Uorganisk kvikksølv er mindre
giftig, men den organiske kvikk-
sølvformen metylkvikksølv er me-
get giftig. For arsen er det helt
omvendt der uorganiske arsenfor-
bindelser har høy giftighet og or-
ganiske arsenforbindelser har la-
vere giftighet. Før et grunnstoff
kan være giftig for kroppen må
det være oppløselig slik at det kan
tas opp via slimhinner eller tarm.
Tungmetaller er en gruppe grunn-
stoffer og omfatter blant annet
bly, kadmium, kvikksølv, nikkel,
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krom og sink. Myndighetene har
fastsatt øvre grenseverdier for bly,
kadmium og kvikksølv i en del
næringsmidler og for til dyr.

Hoper seg opp i kroppen
Dioksin og PCB er miljøgifter som
akkumulertes (hoper seg opp) i
kroppen til fisk, dyr og mennes-
ker. De største kildene er fet fisk,
fiskelever og den brune maten
inne i krabbeskjellene. Ved inntak
over lang kan dette føre til nedsatt
immunforsvar, dårlig fruktbarhet,
økt risiko for hormonlidelser, nev-
rologiske sykdommer og kreft.

Spis fet fisk
Fet fisk tar opp mest tungmetaller
og helsemyndighetene mener vi
maksimalt bør spise 400 gram fet
fisk fordelt på 2 måltider pr. uke
for å unngå for store belastninger
med tungmetaller og miljøgifter.
Større inntak fet fisk gjennom
mange år øker risikoen for over-
belastninger med dioksiner og
PCB. Når vi da først spiser fet fisk
er det viktig å velge riktig slik at vi
får i oss mest mulig av den essen-
sielle omega 3 fettsyren.

Motstridende
anbefalinger
Anbefalingene blir noe motstri-
dene når vi blir anbefalt å spise
mer fisk og mindre kjøtt, og sam-
tidig advares det mot å spise mer
enn 2 måltider pr. uke for å unngå
overbelastninger.
Hvordan skal vi da få i oss nok av
den antiinflammatoriske og beten-
nelseshemmende omega 3 fettsy-
ren når dette i størst grad finnes i
den fete fisken. For lite omega 3
øker risikoen for betennelser og
kroniske sykdommer. Spiser vi
ikke nok fet fisk anbefales det å ta
kosttilskudd av god kvalitet med
Omega 3 og antioksidanter. Det er
store variasjoner i kvaliteten på de
fettsyrer som tilbys og inntak av
fettsyrer med dårlig kvalitet kan
virke mot sin hensikt. Herba Plus
i Moelv produserer natur produk-
ter av høyeste kvalitet. Cirkulan er
en balansert sammensetning av
Omega 3 og 6 samt et bredt spek-
ter av kraftige antioksidanter som
forebygger kroniske betennelser
og utvikling av sykdom.

Ferskvannsfisk
Miljøforurensning gjør at fersk-
vannsfisk kan inneholde helseska-

delige mengder kvikksølv. Det
advares mot at gravide skal spise
for eksempel gjedde, ørret og røye
over en kilo samt abbor over 25
cm. For resten av befolkning an-
befales det ikke å spise disse fis-
kene mer en gang i måneden.
Ellers er det synd at vi som bor
langs Mjøsa ikke anbefales å spise
Mjøsørret over 2,5 kg da den inne-
holder for store mengder kvikk-
sølv, og er derfor ikke tillatt for
salg til forbruker. Selv om kvikk-
sølv forekommer naturlig ser det
ut som den største forurensningen
i Sør Norge kommer fra industrien
og atmosfæriske avsetninger fra
andre land med stor forurensning.
Overeksponering av tungmetaller
er satt i sammenheng med en lang
rekke sykdommer. Studier viser at
Kvikksølv, bly og aluminium kan
være en medvirkende eller direkte
årsak til sykdommer som De-
mens, Alzheimer, Parkinson og
Multippel sklerose (MS). I dagens
samfunn eksponeres vi stadig for
store mengder miljøgifter i natu-
ren samtidig som vi har et stort
forbruk av hel og halvfabrikkert
mat med en masse forskjellige til-
setningsstoffer både naturlig og
kjemiske. Sybas fra Herba Plus i
Moelv er en balansert sammenset-
ning av mineraler og urter som
forebygger og renser kroppen for
opplagrede tungmetaller.
Din lokale Ki-Terapeut har spesi-
alopplæring i blant annet forebyg-
ging av farlige kroniske betennel-
ser og utrensing av tungmetaller.
Vi hjelper deg gjerne med gode
råd om fettsyrer, kosthold og for-
skjellige typer rensekurer. Bruker
du kosttilskudd er det er viktig å
velge tilskudd av økologisk god
kvalitet.

Ønsker du mer informasjon om
tungmetaller, skadevirkninger og
hvordan sanere/fjerne belastnin-
gene og forebygge skader ta kon-
takt med vår informasjonstelefon
så får du vite hvem som er din
lokale Ki-Terapeut.
Vil du vite mer om hvordan du kan
utdanne deg som naturterapeut ta
kontakt for nærmere informasjon
og studieplan. Utdannelsen fore-
går lokalt i Ringsaker.

Ønsker du mer informa-
sjon om kosthold og er-
næring ta kontakt med
vår informasjonstelefon
så får du vite hvem som
er din lokale Ki-Terapeut
med gode erfaringer om
kosthold og ernæring.


