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Forskellige epidemier rammer forskellige grupper i 
samfundet forskelligt. Nogle gange rammer de fortrins-
vis unge og tilsyneladende raske. Det var eksempelvis 
tilfældet med den spanske syge i 1918 og med svine- 
influenzaen i 2009.

Andre gange rammer epidemierne primært dem, som 
har eksisterende sygdomme, hvilket er tilfældet med 
COVID-19. Tal fra både Kina27, Italien28, USA29 og Dan-
mark30 viser, at langt de fleste af dem, som er indlagt 
eller døde med COVID-19, havde en sygdom i forvejen. 
På tværs af landene går diabetes, hjertekarsygdomme, 
forhøjet blodtryk, kræft og lungesygdomme igen som 
risikofaktorer.

Disse er som bekendt livsstilsrelaterede sygdomme, og 
et højt indtag af animalske fødevarer er en af de centrale 
faktorer forbundet med en øget risiko for de fleste af 
disse sygdomme.

Omvendt siger både Fødevarestyrelsen og en række 
andre landes sundhedsmyndigheder, at grønnere kost 
med kun lidt eller intet kød reducerer risikoen for forhøjet  

blodtryk, hjertekarsygdomme, type 2-diabetes og 
visse typer af kræft31. Det skyldes blandt andet, at et 
højt indtag af frugt, grønt og sunde fedtstoffer mod-
virker inflammation32 , ligesom et højt indtag af frugt, 
grønt og fuldkorn har en gavnlig effekt på bakterierne 
i tarmen33.

Dertil kommer de sundhedsøkonomiske fordele ved 
at spise grønnere. Ifølge de norske sundhedsmyn-
digheder er værdien af at følge de officielle kostråds 
anbefalinger, om mere grønt og mindre kød, alene i 
Norge cirka 12 milliarder norske kroner om året34. 
Ifølge forskere fra Oxford University vil den samlede 
sundhedsøkonomiske værdi af at skifte til en plante-
baseret kost globalt set være op mod 7.500 milliarder 
kroner om året35. 

Disse tal er vel at mærke baseret på de normale sam-
fundsøkonomiske omkostninger og inkluderer ikke 
omkostningerne ved den aktuelle pandemi.

Der er således enorme sundhedsmæssige og sam-
fundsmæssige gevinster ved at reducere kødforbru-
get og øge indtaget af frugt og grønt.
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