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Høringssvar - ENDRINGER I TSE-FORSKRIFTEN. Bruk av svinemel, fjørfemel og 
insektmel i fôr til svin og fjørfe under visse vilkår 
 
Invertapro, Norinsekt, Pronofa, og Ecoprot produserer insektene melorm (Tenebrio molitor) 
og black soldier fly (Hermetia illucens), og representerer norsk insektindustri som de fire 
største i Norge. 
 
Vi viser til høringsbrev av 9.11.21 hvor det foreslås endringer i TSE-forskriften herunder 
tillatelse til å benytte insektsmel i både svine- og fjørfefôr. Vi støtter fullt opp om 
regelendringen som innebærer at prosessert protein (PAP) fra insekter kan benyttes i fjørfe- 
og svinefôr.  

Samtidig legger vi til grunn at hele insekter (f.eks tørket hel larve) også bør tillates til 
dette, da det fra før er godkjent som fôrvare og kan benyttes bl.a. som fôr til fjørfe.  
 
Vi tolker regelverket dit hen at hele insekter som fôrvare er regulert av fôrvareregulativet 
2017/1017 hvor følgende står under henholdsvis punkt 9.16.1 og 9.16.2: 
 
“Live terrestrial invertebrates, in all their life stages, other than species having adverse effects 
on plant, animals and human health.” 
 
“Dead terrestrial invertebrates, other than species having adverse effects on plant, animals and 
human health, in all their life stages, with or without treatment but not processed as referred to 
in Regulation (EC) No 1069/2009.” 
 
I fôrregulativet står følgende om kravene til fôrvarer som tilhører kapittel 9: 
 
“Feed materials in this chapter shall fullfil the requirements of the Regulation (EC) No 
1069/2009 and Regulation (EU) No 142/2011 and may be subject to restrictions in use 
according to Regulation (EC) No 999/2001” 
 
Det vil si at hele insekter kan bearbeides i hel form (f.eks tørkes) iht «metode 7» i forordning 
142/2011, vedlegg 4, kapittel 4, avsnitt 3. 
 
Vi vil oppfordre Mattilsynet til å oppdatere «Veileder for oppdrett av insekter» med en 
klargjøring av regelverket for bruk av hele insekter som fôrvare til fjørfe, svin og fisk. Samt 
oppdatere veilederen med de nye reglene for bruk av prosessert protein som fôrvare til fjørfe 
og svin. 
 
 
 
  



 

 

 

Det er av stor viktighet for norske insektprodusenter at hele insekter kan benyttes som fôrvare. 
Vi argumenterer her for dette:  
 
 

1. Mattrygghet: Bruk av hele, varmebehandlede larver er tillatt som mat for mennesker 
grunnet god dokumentasjon på at mattryggheten opprettholdes. Hele larver behandlet 
på samme måte burde derfor være godt nok for bruk som dyrefôr.  

Insektolje er tillatt som fôr til alle dyr (Mattilsynets veileder: Oppdrett av 
insekter til fôr, side 2). Det stilles derfor spørsmål ved krav til avfetting av insekt for 
prosessering til PAP. 

2. Dyrevelferd og helse: Høns har en naturlig adferd der de hakker i jorden for å lete 
etter mat. Fôring av hele insekter spredd på bakken vil derfor promotere denne 
adferden, som igjen fører til økt dyrevelferd, bedre helse, og mindre hakking på 
hverandre. Flere studier dokumenterer denne effekten blant høns (kilde 1–4). Samme 
argumenter gjelder trolig også for svin, som naturlig roter rundt i jorden etter mat. 
Derfor er det ønskelig å kunne bruke hele larver som et fôrtilskudd som kan strøs på 
bakken, fremfor pulver eller pellets.  

3. Bærekraft: Norske insektprodusenter kan levere trygge fôrråvarer, men 
prosesseringsutstyr slik som avfettingsmaskin mv. er ikke standard i næringen i dag 
grunnet høye investeringskostnader. Mindre produsenter vil derfor ikke kunne levere 
insekt til fôr om kun PAP er tillatt. Dette vil føre til at insektsfôrråvarene til dels må 
importeres fra produsenter i utlandet. Ettersom mer lokalt og bærekraftig produsert fôr 
er etterspurt, vil dette virke mot sin hensikt.  
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