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Befrämja cirkulär ekonomi inom trädgårdsproduktion

Utveckla innovativa lösningar

 Minska svinnet

 Effektivera utnyttjandet av sidoströmmar tillsammans med 
t.ex. aktörer inom näringen 

Målsättningen är att få lönsamma och hållbara lösningar som 
uppmuntrar och tar aktörer till nya verksamhetsmodeller och 
investeringar

Trädgårdsnäringens nya cirkulära ekonomi –
Nytt mervärde och affärsverksamhet dvs 
ArvoBio –projektet
www.hamk.fi/arvobio

http://www.hamk.fi/arvobio


Introduktion till ämnet

Vilka funderingar, vilka tröskelfrågor angående 
insektsproduktion?

Vilka ideér, lösningar, som kan befrämja integrering av 
insektproduktionen i trädgårdsbranchen?

Vilka sidoströmmar är man intresserad av att utreda?

Önskemål till ArvoBio-projektet, vad kunde man göra för att 
befrämja saken?



 Målsättningen är att utreda

 Hurdana trädgårdssidoströmmar bildas i Finland och vilka
mängder? De mest betydelsefulla mängderna

 Utfodringsförsök om hur valda inhemska
trädgårdssidoströmmar lämpar sig och smakar åt
hussyrsor

 Tillväxtkrav av valda insekter i närmare studier för 
examensarbete; svartvapenfluga, mjölmask och hussyrsa?

 Hurdana trädgårdssidoströmmar skulle motsvara dessa
krav?

 Trädgårdssidoströmmars andel av syrsornas totala
fodermängd?

 Ämnen i sidoströmmar som är toxiska eller hämmar

tillväxt av insekter?

AMK:s examensarbete har kommit igång, 
maj-oktober 2017 
”Trädgårdsnäringens sidoströmmar i insektproduktion” 
Antti Järveläinen, HAMK



Vad är en sidoström?

Lähde: Foodspill 2 -hanke
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Fördelning av morotens biomassa, odling

Lähteet: Pohjoismainen hävikkihanke 2016, Suojala 2000

100 % jää 

peltoon

17 % jää peltoon

42 % rehuksi

30 % kompostointi

11 % muu käyttö/ei käyttöä
Otoskoko: 27 tilaa



Utfodringsförsök

 Uppfödning av hussyrsa
 först en livscykel med väl beprövade metoder

(hönsfoder + gurka)

 Utfodringsförsök

 Torr-och färskfoder

 Sidoströmmens (=färskfoder) andel av foder

 Vissa kriterier för foder: protein-, fukt-, kolhydratinnehåll

 Toxiska ämnen i sidoströmmar (solanin, tomatin osv)

 Vilket mervärde ger användning av sidoströmmen i 
uppfödningen



Alternativa färskfoder

 Sidoströmmar året om

 Säsongssidoströmmar

 Produkter som inte lämpar sig till försäljning
(kvalitetsklasser)

Andra alternativ:

 Svampodlingar

 Halm

 Gräs

 Hevi-svinnet i butiker

 Banan

 Äppel

 Osv.

 Tomatblad

 Gurkblad

 Blast

 Sallat

 Blad av blomkål och broccoli

 Paprika

 Morötter

 Jordgubbe



Behov av färskfoder
5,5 kg/uppf.låda

Produktion 2,5 kg 
syrsor/uppf.låda

1 uppfödningslåda
syrsor

Exempelväxthus: Lepaa trädgård, Hattula

Tomatareal år 2015: 1 148 m2, 2 826 plantor

Tomatskörd ca 33 kg/planta

Grönbiomassa tot ca 11-12 kg/planta, varav

bladmassa ca 8-9 kg/planta = 22 400 kg / år

Med denna mängd kan man producera ca 10 000 kg 

syrsor dvs över 4 000 uppfödningslådor.

Obs. Här antar man att all tomatens grönmassa lämpar sig som

färskfoder åt syrsor. 

Detta testas i examensarbetet.

Ex. beräkning



Tack för intresset!


