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Insekter som produktionsdjur i lantbruket  
– den nya flugan 
 

Tid Tisdag 21 oktober 2014, kl. 13.00–16.00 (samling och registrering från 12.30) 

Plats KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 19 oktober via denna länk eller via vår hemsida www.ksla.se  

(avbokning måste ske senast den 19 okt, annars faktureras SEK 500 för våra kostnader) 

Antalet platser är begränsat. 

Avgift Seminariet är kostnadsfritt, men anmälan är obligatorisk 

Frågor Innehåll: Eva Ronquist, eva.ronquist@ksla.se, tel. 08-54 54 77 06 

Anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, tel. 08-54 54 77 12 

Webb Seminariet sänds via länk på www.ksla.se 

 Detta seminarium finansieras med stöd av SIANI, Swedish International Agricultural Network Initiative  

 

Efterfrågan på högvärdigt foderprotein är stor, eftersom världsbefolkningen växer och 

konsumtionen av animaliska produkter ökar. Idag är soja- och fiskmjöl de vanligaste 

proteinkällorna i djurfoder, men båda ifrågasätts eftersom de har stor negativ miljöpåverkan och 

inte anses hållbara i längden. Alternativa proteinkällor söks runt om i världen och en FAO-rapport 

från 2013 har fastställt att innovativa sätt att producera mat krävs för att försörja den växande 

världsbefolkningen.  

 

Samtidigt slänger vi maten från en av fyra matpåsar vi bär hem. Knappt hälften av avfallets 

växtnäring återvinns som organiskt gödselmedel genom kompostering och rötning, och resterande 

del eldas upp. Globalt sett återvinns endast 25 % medan resten i huvudsak hamnar på mer eller 

mindre kontrollerade soptippar. I det organiska avfallet finns stora mängder energi och viktiga 

näringsämnen lagrade. Genom att utvinna proteiner från avfallet skulle man kunna minska 

sopmängderna, återvinna näringsämnen och producera inhemskt proteinfoder. 

 

I fluglarvskompostering omvandlas organiska restmaterial såsom matavfall och stallgödsel till 

högvärdigt djurprotein och organiskt gödselmedel, som är mer koncentrerat än ursprungs-

materialet. Ur svensk synvinkel är det av stort intresse att inom landet kunna producera högvärdigt 

protein direkt ur organiska restprodukter – utan att ens passera åkern. Det protein som kan utvinnas 

ur avfallet i Sverige motsvarar 350 % av den svenska fiskmjölsmarknaden. Riskerna som måste 

hanteras är många, men möjligheterna för ett hållbart kretslopp med avfall och insekter är fler.  
 

 

Välkomna! 

 
Carl-Anders Helander 

Akademisekreterare och VD 

 

 
Lisa Sennerby Forsse 

Rektor SLU 

 

 
Madeleine Fogde 

Programchef SIANI 
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Insekter som produktionsdjur i lantbruket  
– den nya flugan 
Tisdag 21 oktober 2014 
 

Moderator:  Madeleine Fogde, programchef, SIANI  

 

12.30 Samling och registrering 

 

13.00 Välkomna 
Carl-Anders Helander, akademisekreterare och VD, KSLA 

Madeleine Fogde, programchef, SIANI 

 

13.10 Insects as a protein source within the global food system: 

Snapshot of the Eastern African value chain  
Segenet Kelemu, Director General of ICIPE (African Insect Science for Food and 

Health), Nairobi, Kenya 

 

13.40 Questions and discussion 

 

14.00 Fluglarvskompostering löser både avfalls- och foderproblematiken  
Björn Vinnerås, docent, Institutionen för energi och teknik, SLU 

 

14.20 Kaffe 

 

14.45 Växtnäringskretslopp utan risk för smitta eller läkemedelsrester 

Cecilia Lalander, forskare, Institutionen för energi och teknik, SLU 

 

15.05 Potential för foderproduktion. Diskussion med korta inledningar av 

Helena Wall, professor i fjäderfäproduktion, SLU 

Zofia Kurowska, statsinspektör, Livsmedelsverket 

Sofia Boqvist, universitetslektor, SLU 

Hilda Runsten, expert Miljö och Klimat, LRF 

Magdalena Presto, Agr Dr och foderkonsult 

Tord Strömberg, agronom, ansvarig för uppfödning och foder, Bjärefågel 

 

16.00 Avslutning 

Med reservation för ev. programändringar 

http://www.ksla.se/

