Fakta

Insekter
-fremtidens foder og fødevarer

Foto
Der er store perspektiver i insekter og insektlarver som foder og fødevarer - også i vores del af verden.
Ifølge FAO (Food and Agriculture Organization) findes der ca. 1900 spiselige insektarter, og i Danmark er der
allerede banebrydende pilotproduktioner af melorme og black soldier flylarver i gang.
I Bioøkonomisk Vækstcenter Guldborgsund ser vi et stort potentiale i insekter, som en produktionsgren, der kan
medvirke til bæredygtig værdiskabelse med lokale rest-biomasser.

Bæredygtighed

Lovgivning Danmark/EU

Produktion af larver kræver ikke meget vand og ammoniakudledningen er lav. Larver er bedre til at udnytte foder og giver mere protein
pr. kg foder end traditionelle husdyr.
Der er dermed grundlag for en meget klimavenlig proteinproduktion
– især hvis larverne fodres med lokale rest-biomasser. Larverne kan
f.eks. bruges som bæredygtigt fiskefoder eller som fødevarer – hele
eller forarbejdede som proteinrig ingrediens.

Fordi vi ikke traditionelt spiser insekter, betegnes de i Danmark som
”Novel Food”, og det er meget omkostningstungt at få ”Novel
Food” godkendt af Fødevarestyrelsen.

Cirkulær genanvendelse
Larver kan fodres med restprodukter. Når rester fra larveproduktionen (foderrester og ekskrementer) anvendes som gødnings- og jordforbedringsprodukt til produktion af nye afgrøder sluttes cirklen.

Bygninger
Landbrugsbygninger i god stand kan indrettes til opstart af insektproduktion. I bygningen skal der være mulighed for at regulere temperatur og plads til at indrette en effektiv produktionslogistik. Larverne
dyrkes i kasser, som kan stå på hylder eller bånd. I vokseperioden
afgiver larverne en del varme, som kan genanvendes til opvarmning.

Ikke alle rest-biomasser kan anvendes til insektfoder. De egnede, er
de, der i forvejen er godkendt til foder. Rester fra storkøkkener og
husholdninger kunne være fint foder, men defineres i biproduktforordningen som affald og må ikke indgå en i fødekæde,
som ender hos mennesker eller produktionsdyr.
Der er et stort potentiale i at finde en metode, som kan gøre det
sikkert og lovligt at udnytte disse rest-biomasser og hente protein
ud før resterne går til biogas eller formulder.

Kultur
Der er en kulturel barriere, der skal overvindes, før insekter og larver bliver almindelige i det danske køkken; i første omgang vil insekt-/larveprotein som ingrediens i f.eks. brød eller kød-alternativ
nok have lettest ved at opnå accept. Øget fokus på klima, bæredygtighed og sundhed kan være med til at fremme interessen.

Forskning og dokumentation
I Bioøkonomisk Vækstcenter har vi i samarbejde med Teknologisk
Institut, gennemført forsøg med larven Hermetia illucens (black
soldierfly). Forsøget er faldet meget positivt ud og viser, at lokale
rest-biomasser: mask, spirer fra maltbyg, småkagerester, hvedeafrens og sukkerroetop er meget tæt på at være lige så effektivt
foder som referencen, kyllingefoder. Når larverne tilpasser sig nyt
foder, ses som regel en øget foderomsætning, så blandingen ville
antageligt kunne komme på niveau med kyllingefoder.
Da frisk roetop er sæsonvare, er også ensileret roetop og ensileret
efterafgrøde blevet afprøvet som ingrediens i larvefoderet. Her er
resultatet ikke helt så positivt. Den endelige rapport vil kunne findes på www.bioguldborgsund.dk – delresultater kan fås ved henvendelse til mej@guldborgsund.dk.

Dværgregnorme
Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet er i samarbejde med
danske fiskefodervirksomheder ved at udvikle en metode til at
dyrke dværgregnorme i deres naturlige miljø, som er strandopskyl.
Denne orm, som også kaldes Enkytræer, har den enestående egenskab at den kan producere omega- fedtsyrer, som er super vigtig
indholdsstof til fiskefoder – og for mennesker der senere spiser
fisken.

”Guldborgsund-menu” til larver, testet af Teknologisk Institut i projektet BIOCAS

Erfaringer
I Holland har man produceret insektlarver i en årrække, men virksomhederne er meget lukkede omkring produktionsmetoder og
udstyr. Derfor skal metode og logistik udvikles og opskaleres næsten fra bunden, hvilket bl.a. ENORM Biofactory i Østjylland og
Heimdal Entofarm i Vestjylland er godt i gang med.
I Sydafrika har der været dyrket larver på husholdningsaffald i stor
skala siden 2016 - ifølge virksomheden AgriProtein.com omsættes
250 ton affald per dag i en ”standardfabrik”– virksomheden får
opbakning bl.a. fra Bill & Melinda Gates Foundation og World
Wildlife Foundation. Som allerede nævnt er det dog ikke uproblematisk at få affald ind i fødekæden til mennesker og husdyr, når vi
samtidig vil værne om verdens bedste fødevaresikkerhed.

Netværk
I Danmark er interessenter omkring insektproduktion samlet i Dansk Insektnetværk. Her er der mulighed for at finde viden og regler om dyrkning af insekter – søg via INBIOM.dk.

Kilde https://inbiom.dk/dansk-insektnetvaerk/viden: Hvordan må insekter indgå i fødevarer? Af Hanne Boskov Hansen, Specialkonsulent, Fødevarestyrelsen

