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• Från 1 juli lagligt att använda protein från 
insekter i fiskfoder inom EU men regelverk 
saknas

• Projekt uppstartat med Nutrient i Hedemora 
för att få fram ett klimatsmartare fiskfoder

• Långsiktigt projekt som kommer att ta år 
snarare än månader innan fisken finns att 
köpa i ICA butik

• Telebrio Molitor - mjölmask

ICA      Nutrient = Sant
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• Nystartat foodtech företag i Hedemora

• Försöksverksamhet (provodling av mjölmask) 
i labbmiljö

• Ekologisk profil (viktigt då maskens foder inte 
får innehålla insektsgifter)

• Olika produkter utvinns ur mjölmasken –
proteinpulver, olja som är rik på omega-3 och 
omega-6, rester blir gödningsmedel till åkrar 
där man odlar födan till maskarna

• Företaget beredda om maskarna bli 
livsmedelsklassade

Nutrient
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• Spannmålsleverantör/bryggeri förser insekterna med föda

• ICAs svinnpotatis är både föda och den enda vätska 
maskarna kan tillgodogöra sig

• Maskarna förädlas till proteinmjöl som är tänkt att blandas i 
fiskfoder. Rester från insektsodlingen används som 
gödningsmedel

• Fiskfodret ges till ICAs odlade fisk som sedan säljs i butik

Tänkt kedja Föräldrarna

Generationerna blandade
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• Insekter som föds upp klassas som produktionsdjur 
och därmed gäller regler för foder och djuromsorg 
lika som för andra produktionsdjur

• Matavfall får inte användas som foder

• Foderleverantörerna måste vara godkända 
foderföretagare

• Det är tillåtet att föda upp och  använda insekter i 
foder till sällskapsdjur och pälsdjur om regelverket 
följs. 

• I dagsläget finns dock inget regelverk för insekter i 
foder till livsmedelsproducerande djur

Regelverk



Kedjan – vad behöver säkerställas?

Maskarnas foder – drav från öltillverkning, ärtrester, 
potatis från ICA 

Livsbetingelser – rätt temperatur, syretillförsel, fukt 
och dagsljus

• Undersöka möjlighet för uppskalning och finansiering 
för Nutrients försöksverksamhet trots saknade 
regelverk

• Hitta den perfekta mixen i fiskfodret

• Testa fodret på fisken – äter de fodret? Påverkas 
sensoriken?

• Få fodret godkänt av Jordbruksverket

• Tålamod – det tar 3 år för fisken att bli säljklar
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