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SELEN 
Ett livsviktigt spårämne 

 

Selen eller som det heter på latin Selenium är ett icke-metalliskt grundämne som ingår i 
många viktiga processer i kroppen och behövs därför i alla celler. 
Selen räknas som ett spårämne men är mycket giftigt i för stora mängder. Selen fungerar 
som en antioxidant i kroppen på samma sätt som E-vitamin, men är mycket mer effektivt.  
 
Selen intas med födan och hur mycket den mat vi äter innehåller, beror helt och hållet på 
hur selenrik marken är där växterna växer eller djuren betar. 
Selenbrist anses som ovanligt i Europa, men detta gäller inte Norden, där våra marker är 
mycket selenfattiga och Sverige räknas som ett av världens selenfattigaste länder. Så det 
som odlas hos oss och djur som betar här tar inte upp tillräckligt med selen för att vi ska få 
det vi behöver genom maten. Det är därför jag valt att skriva om detta i ett nyhetsbrev, då 
de flesta av oss Svenskar intar för lite av detta livsviktiga ämne. 
Normalt finns selen i både kött, fisk, skaldjur, fågel, ägg och grönsaker. Men det vi i 
Sverige får i oss genom dessa källor räcker sällan. 
 
Andra länder med mycket låga halter har vidtagit åtgärder för att höja befolkningens 
selenintag är Nya Zeeland som importerar selenrikt Australiskt vete, Finland som har 
blandat selen i konstgödseln och i delar av Kina där man tyvärr ger natriumselenit som 
kosttillskott. (se selen som tillskott längre ner i detta brev.) 
  
Selen upptäcktes av Jöns Jacob Berzelius i början på 1800-talet när han studerade 
sulfosalter i Falu Gruva. Men det är senare forskning som har bevisat ämnets betydelse för 
kroppen. 
 
Selen tas mycket lätt upp av tarmen och transporteras till blodet och ingår sedan i flera 
molekyler som är livsnödvändiga. Ett inte allt för stort överskott lämnar kroppen via de 
normala utsöndringskanalerna. 
  
 

Selenets betydelse för kroppen  
I kroppen omvandlas selen till selenproteiner. Människan har 25 olika gener för att bilda 
dessa selenproteiner. Selenprotein förhindrar effektivt oönskade jäsningsprocesser och är 
därför viktigt för cellernas syreförsörjning och renar cellernas andningsprocesser. Detta är 
viktigt för vårt immunförsvar, levern och de avgiftande processerna i kroppen.  
Selen skyddar även cellerna mot giftiga substanser som t.ex. kvicksilver och kadmium. 
Selen ingår även i ett protein som omvandlar ämnesomsättningshormonet tyroxin som 
bildas i sköldkörteln till trijodtyroonium, ett hormon som bl.a. är viktig för hjärtrytmen, 
ämnesomsättningen och kroppstemperaturen  
 



Vid brist på selen kan ett antal besvär uppstå, exempelvis lever-, hjärt- och 
cirkulationssjukdomar, däribland åderförkalkning, för högt blodtryck, sterilitet, impotens, 
muskel- och ledbesvär. Grå starr, hudbesvär och cancer i framför allt bukspottkörtel, 
njurar, lever, lungor, urinblåsa, tarm, mage och svalg. Även risken för hudcancer ökar då 
hudens celler inte får tillräckligt skydd mot solens farliga strålar. Selen hjälper även 
kroppen att producera substansen Coenzym Q10. Det finns forskare som menar att 
Parkinson, Alzimer, MS, astma och benskörhet också kan motverkas med selen. 
Överdosering är mycket ovanligt hos oss, men man märker det genom att hår och naglar 
växer långsammare, att man får metallsmak i munnen och luktar bittermandelolja eller 
vitlök.  
 
 
Selen som tillskott 
Det rekommenderade dagliga intaget för barn är 10-30 μg, för kvinnor 40 μg 
(gravida/ammande 55 μg), och för män 40-50 μg. Blodnivåerna av selen brukar ligga 
mellan 60 och 120 µg/L. Men det är ingen fara om vi får i oss upp mot 200 μg per dygn. 
Ta aldrig mer än 400 μg per dag undre en längre tid. Ett undantag är om man rensar eller 
tänker rensa tänderna från amalgam. Börja gärna några månader innan amalgamet ska tas 
bort med att ta ca 400 μg selen om dagen så minskar man kroppens förmåga att binda 
kvicksilver.     
Även om man äter mycket fisk, är selen viktigt. Fisk innehåller ofta kvicksilver och ett bra 
selenintag minskar mängden kvicksilver som binds i kroppen. 
 
Det finns flera olika sorters selen på marknaden men de fyra vanligaste är: 

 Jästselen 
 Selen-metionin  
 Natriumselenat 
 Sodiumselenat 

De två första jästselen och selen-metionin är de enda man ska äta som tillskott. Både 
natriumselenat och sodiumselenat är giftiga och cancerogena. Men det bästa är att i första 
hand hitta naturliga källor som är selenrika. 
Veganer eller vegetarianer som i synnerhet äter nordiska grönsaker, är en stor riskgrupp 
och bör vara noga med att få i sig extra selen. 
De flesta tillskott på marknaden innehåller Natriumselen så läs noga på innehålls-
deklarationen om du äter ett kosttillskott, så inte detta tveksamma ämne eller 
sodiumselenit finns med. 
 
 

Bra källa till selen 
Amazonas är den del av världen som är rikast på selen, så kan man hitta produkter därifrån 
så är det mycket bättre än kosttillskott.  
Paranötter är extremt selenrikt och det räcker med bara tre nötter för att få i sig 150 – 200 
μg nyttig selen. Men tänk på att nötterna inte får vara rostade. 
Paranötter odlas eller plockas i Brasilien, Peru, Bolivia och Ecuador, just de länder där 
Amazonas djungel växer. Para är ett område i Brasilien och det är därifrån nöten har fått 
sitt namn. 



Det bästa är att köpa nötter med skal och knäcka dem själva. Men tyvärr finns dessa oftast 
bara runt julen och resten av året hittar man bara färdigskalade i butikerna. Selenet 
minskar inte i de skalade nötterna, men nötter är rika på fett och detta fett härsknar snabbt 
om nötter får ligga för länge. 
Kan man hitta ekologiska paranötter är detta att föredra då metylbromid ofta används som 
en gas för att döda insekter och larver i nötter. Ekologiska paranötter är inte behandlade 
med denna gas utan kyls ner under en längre tid för att larver inte ska utvecklas. Tänk även 
på att leta efter rättvisemärket så kan de personer som plockar nötterna få lite bättre 
arbetsförhållanden.  
Handskalade ekologiska och rättvisemärkta paranötter marknadsförs av North & South 
Fairtrade AB i Hjo tele: 0503-200 01 Kolla med företaget, som har många bra produkter, 
var deras nötter säljs i ditt område. Tant Grön har också ekologiska och rättvisemärkta 
paranötter men de är inte handskalade. De finns i vissa välsorterade ICA-butiker, kolla 
med Tant Grön på tele: 0340-65 51 80 var de säljs i ditt område. 
Handskalade paranötter har ofta mindre skador på det tunna skal som sitter runt nöten 
innanför skalet som måste knäckas och detta är en fördel då nötens fett inte härsknar lika 
lätt om det skyddande inre skalet är helt.  
 
Vill ni läsa mer om selen finns en bok som heter ”Naturens Hemlighet” av Birgit Nyberg-
Swenson. Utgiven 2010   ISBN 978-91-7465-030-3 
 
Ta för vana att äta ett par eller gärna tre ekologiska paranötter varje dag, så är du en liten 
bit på vägen att äta dig till ett friskare liv. 
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