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Ecoprot AS produserer svarte soldatfluelarver som fôr til fisk, fjørfe og svin. Vi vil derfor påvirkes 
direkte av endringer i forskriften. I forslaget sies det at regelendringene vil gi en «lettelse». Vi er litt 
usikre på om endringene vil gi en reell lettelse eller om de heller vil begrense bruk av insektlarver 
som fôr. 
 
I Europa benyttes for eksempel både levende og tørre larver fra svarte soldatfluer som tilleggsfôr til 
fjørfe. De anses ikke å være PAP og er dermed utenfor TSE-forskriftens virkeområde. For oss er det 
svært viktig at levende og tørre larver ikke omfattes av TSE-forskriften og at de fortsatt kan omsettes 
som fôr til fjørfe, pelsdyr og kjæledyr – både levende og tørre. 
 
Insektlarver omfattes ikke av dyrevernloven. I en insektarvepopulasjon vil det alltid forekomme en 
viss kannibalisme. Larver dør, og levningene spises av andre larver. Det er ingen tenkelige uheldige 
konsekvenser av dette for dyr som senere eventuelt får larvene som fôr. Det vil heller ikke medføre 
vesentlig risiko om larver skulle spise fôr som inneholder larveprotein. Vi mener derfor at tiltak for å 
begrense kannibalisme er unødvendig når det gjelder insektlarver. I akvakultur er det også stor grad 
av kannibalisme hos for eksempel torsk. 
 
Vi har få produsenter av kraftfôr i Norge, og mange anlegg produserer fôr til både drøvtyggere og 
fjørfe og svin. Det er derfor viktig at vi får et regelverk som reelt sett gir mulighet for å benytte 
insektmel som fôringrediens. Det betyr at det må bli tillatt å produsere fôr med insektprotein også i 
anlegg som produserer fôr til drøvtyggere. Mattilsynet må eventuelt her åpne for praktiske løsninger 
der produksjonslinjen rengjøres mellom de ulike produksjonene. Det er uunngåelig at drøvtyggere 
får i seg insekter og insektlarver gjennom grovfôr, og etter det vi kjenner til har det aldri blitt påvist 
negative effekter av dette. 
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