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Der har igennem en årrække 
været en stigende interesse for 
produktion af insekter til 
foder og fødevarer. Det kom i 
første omgang til udtryk med 
udgivelse af den hidtil mest 
downloadede FAO-rapport 
»Edible insects: Future pro-
spects for food and feed 
security« i 2013 (FAO 2013). 

Insekter har traditionelt 
spillet en stor rolle som foder 
og især fødevarer i store dele 
af verdenen, men dette har 
ikke været gældende i den 
vestlige verden. At insekter nu 
også træder ind på denne 
scene, har sin forklaring i, at 
denne særlige produktions-
form passer godt ind i flere af 
nutidens agendaer mht. cirku-
lær økonomi, bæredygtighed 
og forsyningssikkerhed spe-
cielt mht. proteiner. 

Insektproduktion udmær-
ker sig ved at være en særdeles 
ressourceeffektiv produkti-
onsform med begrænset 
udledning af drivhusgasser 
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Insekter 
i nutidens agenda
Insektproduktion til foder og fødevarer rummer store perspektiver og muligheder 
for at bidrage til løsning af store samfundsmæssige udfordringer. 
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PRODUKTION: APPLIKATIONER:

samt begrænset vand- og are-
alforbrug og kan samtidig 
bidrage til at recirkulere 
næringsstoffer og mindske 
madspil. Bæredygtighed og 
miljø- og klimadagsordenen 
står således stærkt i forbin-
delse med produktionen af 
insekter til foder og fødevarer, 
mens en anden dagsorden – 
nemlig foder- og fødevaresik-
kerhed måske er mindre tyde-
lig i debatten og vanskeligere 
at forstå for såvel forbrugere 
som producenter. 

Insekter vil i lighed med 
andre foderstoffer og fødeva-
rer nemlig kunne udgøre en 
risiko for mennesker, dyr og 
miljø, hvis ikke produktion og 
brug gennemføres på sikker 
vis. Derfor forudsætter 
udbredelse af insekter til 
foder og fødevarer, at der 
udarbejdes risikovurderinger, 
som kan danne grundlag for 
god og sikker praksis for pro-
duktion af insekter.

EUs Fødevaresikkerheds-
autoritet (EFSA) publicerede i 

oktober 2015 rapporten »Risk 
profile related to production 
and consumption of insects 
as food and feed« (EFSA 2015) 
om mulige risici ved anven-
delse af insekter som foder og 
fødevarer. Rapporten identifi-
cerede en række risici, der 
potentielt kunne spredes via 
insekter, såsom sygdoms-
fremkaldende mikroorganis-
mer, kemiske eller fysiske for-
ureninger, herunder evt. 
hjælpestoffer fra produkti-
onsmiljøet og naturlige gift-
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Produktion af insekter baseret på forskellige substrater og potentielle anvendelsesmuligheder for insekterne 
og restmaterialet (frass). Øverst - grøn: Viser lovlige muligheder inden for den eksisterende EU-lovgivning. Mid-
ten - gul: Viser nuværende begrænsninger for anvendelse af insekter opdrættet på tilladte substrater. Nederst 
- rød Viser potentialet for insektproduktion og anvendelse ved en udvidelse af accepterede substrater til 
opdræt af insekter.

stoffer i insekterne. EFSA 
konkluderede imidlertid også, 
at tilsvarende risici forekom-
mer i enhver anden produk-
tion af foder og fødevarer, og 
at de derfor i en voksende 
insektproduktion skal hånd-
teres gennem konkret risiko-
vurdering og tilpasning af 
hele produktionslinjen. 

Muligheder under den 
gældende lovgivning
Traditionelt har befolkninger 
indsamlet insekter fra den 

vilde natur, men den nye inte-
resse for insekter knytter sig 
primært til en lukket produk-
tion af et begrænset antal 
insektarter (se faktaboks). 
Den kan på mange måder 
sidestilles med anden husdyr-
produktion. Insekter er såle-
des lovgivningsmæssigt defi-
neret som husdyr, og opdræt 
af insekter og deres anven-
delse som foder og fødevarer 
er underlagt den eksisterende 
foder- og fødevarelovgivning i 
EU. 

Denne lovgivning har til for-
mål at sikre sundhed for men-
nesker, dyr og miljø, med et 
særligt fokus på at forhindre 
spredning af alvorlige husdyr-
sygdomme. I fodringsøjemed 
er lovgivningen derfor særlig 
restriktiv i forhold til brug af 
eksempelvis biprodukter af 
animalsk oprindelse samt 
køkken- og madaffald, da det 
let kan indeholde sammen-
blandinger af vegetabilske og 
animalske kilder. 

Således må insekter under 

den gældende lovgivning alene 
opdrættes på substrater 
(insektfoder), der også vil 
kunne anvendes til andre hus-
dyrtyper. Dvs. substratet skal 
være af foderstofkvalitet. 
Insekter er imidlertid hvirvel-
løse dyr og adskiller sig biolo-
gisk fra traditionelle husdyr – 
bl.a. ved at have et naturligt 
fødegrundlag i organisk mate-
riale, der ellers kategoriseres 
som affald, og som har en 
hygiejnisk standard, der ikke 
accepteres for husdyrfoder. >
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