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Näringsinnehålli insekter
Insekter är en utmärkt proteinkälla.
Dessutom innehållerde rikligt med fett,
vitaminer, fibrer och mineraler.
Näringsinnehållet i ätbara insekter varierar
mellan insektarterna och även inom
samma artgrupper beroendepå deras
metamorforiskt dvs utvecklingsstadiet.
Även livsmiljön och maten inverkarpå
insekternas näringsinnehåll.

Vitamin- och spårämnesinnehållet varierar
mellan insektsarter men maten som
insekterna äter påverkar dem dock inte
nämnvärt. Genom att äta hela insekter
utnyttjar man bäst alla näringsämnen
jämfört med det att man bara äteren viss
del.

I tabellen presenteras proteininnehållet i
hussyrsan, mjölmasken och
svartsoldatflugan samt i några traditionella
livsmedel. Till exempel innehåller
hussyrsan mera proteinän sojakross men
mindreänfiskmjöl.
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Ätbara insektsarter
Man äter insekter i flera länder ochdeär en
naturlig födaåt många vilda djur.Av kända
ätbara insekter finns redan närmare2000st.
De mest allmänna insekter som användstill
mat är skalbaggar, larver, bin, getingar,
myror, syrsor, sköldlöss och stinkflyn. I
Finland föder manupp i dagsläget närmast
hussyrsor, men även uppfödningav
mjölmaskar och svartsoldatflugor har börjat
väcka intresse.

Europas riskvärderingsmyndighet EFSA
(European Food Safety Authority) har gjort
en kartläggning överde mest potentiella
insektsarterna till livsmedel och foder iEU.
Enligt EFSAs riskvärdering och dagens
kännedom skulle åtminstone hussyrsor,
fältsyrsor, gräshoppor och vandrings-
gräshoppor lämpa sig som människoföda.

Syrsor födsupp speciellt i Thailand och
dess grannländer men produktionen finns
också iUSA. I Europa födsde uppför mat
åt sällskapsdjur.

Mjölmaskar föds upp som människoföda
speciellt i Asien och i Afrika.De kan också
användas som matåt sällskapsdjur. Ätbara
arter är buffalomask, mjölmask och
supermjölmask. En av mjölmaskarnas
fördelarär attdeär lättaatt födaupp.

Andra ätbara larvarterär bl.a. palmvivelns
och silkesfjärilens larver. Palmvivel har
man traditionellt ätit i sydöstra Asien och
under den senaste tiden har man Thailand
börjat utveckla uppfödningssystem för dem.

Silkesfjärilens larv är sidenproduktionens
sidoprodukt ochär traditionell mat i Asien,
speciellt i Thailand.

Bild: Silkeslarver (Satu Nokkonen)



Födsupp som
människoföda

Födsupp som
foder

Mjölmaskar
Buffalomask
Alphitobiusdiaperinus

x
x 

(sällskapsdjur)
Mjölbagge
Tenebriomolitor

x
x 

(sällskapsdjur)
Stor mjölbagge
Zophobasatratus

x
x 

(sällskapsdjur)
Zophobas
Zophobasmorio

x 
(sällskapsdjur)

Andra insektsarter, där larven används
Husfluga
Muscadomestica

x

Spyfluga
Chrysomyachloropyga

x

Röd palmvivel
Rhynchophorus
ferrugineus

x

Svart soldatfluga
Muscadomestica

x

Silkesfjärilens larv
Bombyxmori

x x

Exempel på insektsarter som föds upp
Födsupp som
människoföda

Födsupp som
foder

Syrsor
Hussyrsa
Achetadomesticus x

x 
(sällskapsdjur)

Tropisk hussyrsa
Gryllodussigillatus

x 
(sällskapsdjur)

Jamaicanskfältsyrsa
Gryllus assimilis

x 
(sällskapsdjur)

Kaksitäpläsirkka 
Gryllus bimaculatus x

Fältsyrsa
Teloegryllustestaceus x

Mark - och
vandringsgräshoppor
Orthopteragroup: Oxya
spp, Melanoplus spp, 
Hieroglyphusspp, Acridia
spp x

x 
(sällskapsdjur)

Locustamigratora, 
Schistoceroaamericana

Källa: EFSA Journal. 2015. Risk profile related to production and 
consumption of insects as food and feed. 



Insekter som människoföda
Insekter innehåller mycket proteiner och
de innehåller alla åtta aminosyror somär
nödvändiga för människor; fenylalanin,
valin, treonin, tryptofan, isoleucin,
metionin, leucin och lysin.

Ätbara insekterär även en bra källa för
fetter då de innehåller mycket omättade
fettsyror och dessutom ofta just omega-3
fettsyror(α-linolensyra) somär viktiga för
människan och några omega-6-fettsyror
(linolsyra).

Beroendepå art innehåller insektslarver
för det mesta rikligt med olika mineraler
som kalium, kalcium, magnesium, zink,
fosfor och järn. Enligt flera
undersökningar uppfyller100 g kokta
larver det dagliga mineralbehovet.

Larver innehåller också B-gruppens
vitaminer. B12-vitamin finns bara i
animalier och av insekter innehåller
speciellt mjölmask och hussyrsor mycket
av det.

*SSF= Svart soldatfluga

Hussyrsa, 
100 g TS

*SSF:s
larv,         
100 g TS

Mjölmask, 
100 g TS

Dagsbehov, 
mg

Kalsium, mg 1010 7560 270 1000
Fosfori, mg 790 900 780 600
Magnesium , mg 120 390 230 315
Mangaani, mg 4 24,6 0,9 -
Sinkki, mg 21,5 10,8 11,6 8
Kupari, mg 1,5 0,6 1,6 2
Rauta, mg 11,6 137 5,7 12

Bild: Satu Nokkonen



Insekter som foder

När man utvecklar foder åt
produktionsdjur ska manta hänsyn till
djurens näringsbehov men även
foderproduktionens miljöpåverkan.

I FAOs Animal Feed Resources
Information System- sidor (nuförtiden
Feedipedia) finns det informationom
användning av vissa insekter, som
gräshoppor (Schistocerca gregaria), larver
av husflugor (Musca domestica) och larver
av silkesfjäril (Bombyx mori) i foder för
produktionsdjur och fiskar. Många andra
insektsarter, som skalbaggar, kan lämpa
sig i industriell foderproduktion.

Forskningen har visat att insekter har
potential att ersätta sojakross och fiskmjöl
delvis eller helt i djurfoder. Smaklighet har
varit bra i foder som innehåller insekter.

Aminosyrainnehållet i insekter kan
begränsa användningav dem i foder
speciellt för enmagade djur, som grisar och
fjäderfä. Begränsande mängder
aminosyror kan vara låga lysin- och
arginininnehållet och lågt innehållav
aminosyror som innehåller svavel, som
metionin och cystein.

Bild: pixabay



Uppfödning av insekter
Krav på insekternas föda och uppväxtmiljö
varierar mellan arter. Bilogisk kännedomav
insekter, kontroll av uppfödnings-
förhållanden, utrymmesbehov och närings-
behovär kritiska faktorer ihur uppfödningen
lyckas.

En stor del av insekter lever i25–35 °C
temperatur men det finns arter som kan födas
upp i rumstemperatur. Största delenav
insekter tyckerom hög luftfuktighet (80-90
%), men även50-60 % fuktighet räcker till.
Luftfuktighet kan höjas genom att bredaut
fuktigt papper eller sandpå bottenav lådan
eller genom att duscha växtundelaget med
vatten.

Uppfödningav insekter bestårav 4-5 stadier,
beroendepå arten.Det mest centrala stadiet
är äggläggning, ruvning, kläckning,
utveckling och reproduktion. I utvecklingens
sista steg antingen skördas gruppen för
frysning ellersåförflyttas deför parning och
äggläggning, varpå växtcykeln börjarom
från början. Insekternas separation och
samling sker för hand eller automatiserat
beroendepåanläggningens storlek.

Uppfödningsprocessen behöver daglig
uppföljning och observering vad gäller
utfodring och kvalitetskontroll, så som
rengöringav uppfödningslådor och byteav
mat.

Insekter kan säljas hela färska eller nedfrysta
eller hela torkade eller malade. Levande
insekter kan säljas t.ex. som foder åt
sällskapsdjur eller som startpaketåt
insektuppfödare.



Insekter äter mångsidigt olika organiska
material, som frukter, grönsaker, blad och
gräs. De utnyttjar sin mat effektivt och
förökar sig snabbt. Insekternas
näringsinnehåll berorpå maten somde har
ätit.

Insekter kan också födasupp med naturliga
sidoflöden, som med kompost och
växtbiomassaavfall.

Insektarter som svartsoldatfluga (Hermetia
illucens), husfluga (Musca domestica) och
mjölmask (Tenebrio molitor) är väldigt
effektiva att omvandla organiskt material till
insektprotein.

Vissa insektsarter som t.ex. syrsor utfodras
med kommersiella foder. Att ersätta sådan
foder med organiska sidoflödenkunde
förbättra lönsamhetav insekthushållning.

Insekternas näringskrav

Bild: Satu Nokkonen



Gräshoppor och hussyrsor hör till ordning
hopprätvingar (Orthoptera) ochdesannolikt
de mest populära matinsekter. Syrsor äts
överallt i världen, speciellt i Afrika,
Sydamerika och Asien därde är endel av
den dagliga kosten och säljs som godis i
gatuhandeln.

Vuxna hussyrsor blirca2,5 cm långa.De är
ljusbruna till färgen och har mörk mönster
på ryggen och huvudet. Syrsorär
könsmognadå de börjar spela, men bara
hanar spelar. Den långa äggledaren i
bakändanär kännetecknet förhonor.

Syrsor innehåller rikligtav protein,50-65 %
av torrsubstans. Fettinnehållet varierar
mellan 5 till 20 %. De innehåller lite
kalcium som alla andra insekter men
fiberinnehålletär betydande och växer med
åldern. Vuxna syrsor kanha fiberinnehållet
upptill 22% av torrsubstans.

Hussyrsorär enkla att födaupp och de kan
producera 6-7 generationerpå ett år. De är
allätare och kan äta många slags organiskt
material. Uppfödningav syrsor lyckas i över
20 graders temperatur, idealetär 28-30 °C.

Hussyrsor föds upp i nättäckta lådor som
fylls med äggfack. I uppfödningslådor
placeras kärl fyllda med jord och dit kan
honor lägga ägg. Äggläggningstidär ca 3
dygn och efter det flyttar man kärlen till
inkubationskärl med jämn temperatur.
Syrsornas ungar kläcks inom 7-10 dygn.
Detta kan upprepas 1-3 gånger underen
generation. Levnadscykelav syrsor varierar
mellan35 och45 dygn och efter det skördar
man dem och fryser ner dem.

Hussyrsa (Acheta domesticus)



Mjölmask (Tenebrio molitor)
Mjölbaggar och deras larver har ursprunget
i Europa men i dagsläget förekommerde
överallt i världen. Mjölmaskar är
plågoandar i spannmål, mjöl och i
matbutiker mende har många fördelar sett
ur insektsodlingens perspektiv.De försökar
sig lätt, de är lätta att födaupp och mata
och de har en värdefull
proteinsammansättning. De produceras
industriellt som foderåt sällskapsdjur och
djur i djurparker, som fåglar, reptiler, små
däggdjur och fiskar. Mjölmaskar säljs
inlagda, torkade, malade och också levande.

Mjölbaggens livscykel varierar mellan280-
630 dygn. Larver kläcks efter10-12 dygn
och blir könsmogna efter många olika
stadier, typiskt inom 3-4 månader.
Fullvuxen larv är ljus gulbrun,20-32 mm

lång och väger130-160mg. Puppstadiet tar
20 dygn, men man kan påskynda stadiet i
25 °C nästan med10 dygn. En vuxen
mjölbagge lever 2-3 månader.

Mjölmaskarär näring medhög kvalitet. De
innehåller rikligt med protein,45-60 % av
torrsubstans och fett 30-45 %.
Kalciuminnehålletär lågt liksom i andra
insekter.

Maskarnas näringsinnehållet kan påverkas
med födan som gesåt dem och även
kalcuiminnehållet kan höjas medatt ge
mera kalciumrik matåt dem.



Larv av svart soldatfluga (Hermetia illucens)
Svart soldatflugaär svart, getinglik och15-
20 mm lång. Larverär ljusa och kan växa27
mm långa, 6mm breda kan vägaupptill 220
mg. Larver äter mycket med tankepå deras
storlek.En larv kanäta25-500mg färsk föda
per dag. Som föda lämpar sig många slagsav
nedbrutbart materialså som övermogna
frukter och grönsaker, kaffesump, rank och
fiskrens.

I optimala förhållande blir larver fullväxtapå
två månader, menom det är brist på mat kan
larvstadietta upp till 4 månader. I slutetav
larvstadiet börjar larven söka torrt och
skyddat ställe för puppstadiet. Den tömmer
matsmältningskanalen och sluta att äta och
rörapåsig.

Puppstadiet tarca 14 dygn men kanta upp
till 5 månader. Honor parar sig två dagar efter

att dehar utvecklats och lägger äggpåställen
där det finns matåt larver.

Larver av svarta soldatfluganär proteinrika.
De innehåller i medeltal40-44 % djurprotein.
De är också fettrika. Fettrik biomassa lämpar
sig i många ändamålsåsom matåt djur och
produktionav biodiesel och kitin.

Svarta soldatsflugans larver används färska,
finfördelade och torkade och malda.Man har
försökt få dem fettfria genom att extrahera
cellfett ur larver..

Svart soldatflugaär en mycket tolerant art
och kan klara sig i rätt utmanande
förhållanden.Ur produktionssynvinkel finns
en betydande fördel jämfört med andra
insektsarter,vuxna äter inte och kräver inte
därför någon speciell skötsel.En nackdel
med svarta soldatfluganär att uppfödningen
kräver varma förhållanden, vilket kanöka
energiförbrukningen under uppfödening.
Livscykelns längd varierar mellan flera
veckor till flera månader beroendepå
temperatur och kvalitet och mängdavmaten.



Nyttiga sakeri insektshushållning

Många positiva saker kan kopplas ihop med
insektshushållningen. Man känner redan till
ett par tusen ätbara insektsarter och mera blir
det hela tiden. Hälsoaspekter, miljöfördelar
och ekonomiska aspekter höjer
insektshushållningen till en betydande
produktionsform i framtiden. Det finns dock
utmaningar inom produktionen och man ska
vara medvetenom dem före insekter slipper
till finska mattallrikar.

Många insektsarterär bra näringskällor,de
innehåller rikligt med protein, bra fetter, järn
och zink. Dessutom innehåller insekter B-
gruppens vitaminer somär viktiga för
människor, speciellt B12-vitaminer som man
får bara från djurprodukter.

Utnyttjandegradav insekterär hög. T ex av
syrsa kan man ätaca 80 %, då av hönoroch
grisar kan ätasca 55 % och av nöt 40 %.
Förutom livsmedelanvändning kan även
läkemedel- och kemiindustrin använda
insekter.

Då insekter är växelvarma är de mycket
effektiva att förändra födan till protein.
Dessutom kan insekter matas med organiska
sidoflöden vilket befrämjar cirkulära
ekonomin. Inseksarter som till exempel svart
soldatfluga (Hermetia illucens), husfluga
(Musca domestica) och mjölmask (Tenebrio
molitor) är mycket effektiva att förvandla
organiskt materialtill insektbiomassa .

Det är lätta att lära sig födaupp insekter.
Uppfödningen kräver ingen stor arbetsinsats
om den verkställs till exempel med
kontlösningar. Insektsuppfödning kräver inte
svåra tekniska lösningar och kan verkställas
med små investeringar.

Insekter producerar mycket litet
växthusgaser. Bara några insektsgrupper,
som termiter och kackerlackor, producerar
metan.

Bild: Satu Nokkonen



Utmaningari insektshushållning

Insektshushållning ger förutom fördelar
också utmaningar. En utmaning är
sjukdomar. En del insektsarter kan bära
insektssjukdomar, som kan utrotaen hel
population. Problemen kan vara verkligt
stora, om man föder upp stora mängden
insekter och hela stammen förstörs som ett
resultatav t.ex. denso-viruset.

Insekter är känsliga för förändringar i
förhållanden, såsom luftfuktighet och
temperaturskillnader. Uppfödningens
kontroll av förhållandena behöver vara väl
planerad.

Insektsuppfödarnas låga automationsgradär
en utmaning. Eftersom uppfödningen sker i
huvudsak med handarbete, är
produktionsvolymen relativtliten.

Uppfödningsprogrammen kommer att
utvecklas,så att inhemsk uppfödning kan
möta efterfråganav livsmedelsproduktio och
foderindustrin i framtiden. När efterfrågan
växer kommer produktionsvolymerna bli
märkbart störreänvaddeär i detta skede.

Bild: Satu Nokkonen



Länkartill insektsidor

Länklistan innehåller såväl företag
som producerar insekter som insekts
produkter.
• http://www.bugburger.se/foretag/t

he-eating-insects-startups-here-is-
the-list-of-entopreneurs-around-
the-world/

Inhemska sidor för främjandeav
insektshushållning:
Hyönteiskokki
Unibugs
EntoCube
Finsect
Nordic Insect Economy
Entis
Turunyliopisto
Luke

http://www.bugburger.se/foretag/the-eating-insects-startups-here-is-the-list-of-entopreneurs-around-the-world/
http://koiramies.fi/tag/hyonteiskokki/
http://unibugs.fi/
http://www.entocube.com/
http://www.finsect.fi/
http://nie.fi/
https://www.entis.fi/
http://www.utu.fi/fi/yksikot/fff/palvelut/kehitysprojektit/hyonteiset/Sivut/home.aspx
https://www.luke.fi/uutiset/hyonteiset-osaksi-ruokaketjua/
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