
Insektsföretagen

Föreningen utgör en sammanslutning av företag i Sverige som importerar, 
tillverkar, packar eller marknadsför insekter eller produkter som innehåller 

insekter för foder och/eller humankonsumtion.

www.insektsforetagen.se

http://www.insektsforetagen.se/


Syfte

• att utåt företräda branschen i förhållande till statliga och kommunala 
myndigheter, organisationer, företag och enskilda

• att följa och aktivt deltaga i svenskt och internationellt lagstiftningsarbete 
som berör produkter och verksamheter i branschen samt fortlöpande 
informera och engagera medlemmarna i detta arbete

• att ha kontakt med motsvarande organisationer såväl nationellt som 
internationellt

• att insamla och sprida nya rön - vetenskapliga, teknisk eller ekonomisk –
som påverkar branschens verksamhet

• att främja tillhandahållandet av väldefinierade, säkra produkter i enlighet 
med europeisk lagstiftning



Medlemmar

• Abit circular – BSF 

• Nutrient – Mjölbagge tenebrio molitor

• Global bugs – Syrsor

• Ento foder - BSF 

• Tebrito – Mjölbagge

• Eat:em -



Bakgrund miljö
• Överfiskning 

90 %1 av fiskbestånden i haven är utfiskade eller nyttjas maximalt redan idag

• Förlust av odlingsmark / skövling
Nära 33 %2 av världens odlingsmark har försvunnit p.g.a. erosion och föroreningar de 
senaste 40 åren

• Klimatförändringar
Köttproduktion står för hela 14,5 %3 av världens samlade utsläpp av klimatgaser,        
att jämföra med flygindustrins 2 %

• Det råder vattenbrist
Det går åt 155004 liter vatten för producera ett kilo nötkött

Nya proteinkällor behövs

1 WWF: Facts & Figures: The cold hard facts about overfishing, Fishforward project page https://www.fishforward.eu/en/topics/facts-figures/ (Accessed 2018-06-29)
2 Duncan et. al.: A  sustainable model for intensive agriculture: Grantham centre of sustainable futures, briefing note, (2015)
3 Waughray: Meat: the future, Time for a Protein Portfolio to Meet Tomorrow’s Demand: White paper for World Economic Forum Annual Meeting, (2018)
4 Miglietta: Mealworms for Food: A Water Footprint Perspective: Water Journal (2015)



Bakgrund proteinbehov - befolkning

• Befolkningstillväxt
Det väntas bli 1 500 000 000 fler munnar att mätta inom 20 år

• Högre välstånd innebär högre proteinkonsumtion 
Global BNP väntas öka 2,51 gånger till 2050. Medelklassen ökar markant

• Ökad urbanisering
⅔ av världens befolkning väntas bo i städer 2050

Ökad efterfrågan på protein

1Waughray: Meat: the future, Time for a Protein Portfolio to Meet Tomorrow’s Demand: White paper for World Economic Forum Annual Meeting, (2018)



Kväveutsläpp



GHG Växthusgaser



Fodereffektivitet



Insektsproduktion jämfört med 
kyckling

Mer koncentrerad odling

Kortare livscykler

Billigare foder

Odling på höjden

Lägre miljöpåverkan



Efterfrågan?!

● ~4% av allt protein beräknas komma från insekter 2050- motsv. 37 miljoner ton 
● 10000 - tals anläggningar krävs
● Målsättning vid storskalig produktion är 80% mekansieringsgrad
● Fodermarkanden är ENORM

Källa Cortes Ortiz, J.A. & Torres Ruiz, Alejandro & Morales-Ramos, Juan & Thomas, M & Rojas, M.G. & Tomberlin, Jeffery & Yi, L & Han, R & Giroud, L & Jullien, R.L.. 
(2016). Insect Mass Production Technologies. 10.1016/B978-0-12-802856-8.00006-5. 



Smaken!

1900 nya 
smaker att 

utforska



Insektsproduktion –

Utmaningar och 
möjligheter

ur ett kemiskt 
perspektiv



Kemiska risker
Chemical Hazards Notes Hazards (non exahustive list)

Allergens Potential for cross-
reaction

Tropomyosin, chitin

Endogenous
substances

Accumulation of
toxicants (criptotoxic
insects) and venoms

Alkaloids, steroids,
cyanogenic glucosides or the
(benzo)quinones and alkenes.

Contamination Contamination or
treatments

Heavy metals (Pb, Cd,…),
selenium, dioxins and other
organochlorines,
polybrominated diphenyl
ethers, mycotoxins,
pesticides, antimicrobials

Källa: A.Hallorian et al. Edible Insects in Sustainable Food Systems 2018, Book 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-74011-9



Kommentarer kemiska risker

• Allergener  - Jämförbart med skaldjursallergi,  det krävs 
ganska stora mängder

• Vi äter 1/2 kg insekter årligen 

• Insektsmat är varken en unik eller ohanterlig allergirisk

• 4 % beräknas vara i riskzonen 

• Bioaccumulation kan ske, kontroll av fodermedel. 

• EFSAs gränsvärden för mat gäller även matinsekter



Möjligheter



Möjligheter några exempel

● Järn, särskilt från syrsor har visat sig ha högre biotillgänglighet
● Antibakteriella peptider 
● Höga halter av spårämnen som koppar, magnesium, mangan, 

selen, zink
● Antifrysproteiner i mjölmask
● Kitin  
● Insekter som biologisk barriär 
● Nerbrytning av plast
● Frasset - ett supergödsel



Exemplet Fusarium

Deoxynivalenol

(DON) 

“In conclusion, yellow mealworm 
larvae reared on Fusarium-infected 
wheat diets containing up to 12,000 
μg/kg DON did not accumulate DON 
and had minimal to no effect on 
larvae survivability, nutritional 
composition and production traits. “

Källa: Carlos Andres Ochoa Sanabria (Dec 2018), Feeding fusarium-infected wheat to yellow mealworm larvae (tenebrio molitor) 
to produce a safe, replacement protein source for animal feed; Thesis ithe Department of Animal and Poultry Science, University 
of Saskatchewan, Saskatoon;



Good hygiene practices

IPIFF.org
Bransch org i EU



Frågor?  
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