
 
 

Innspill til «Lettelser i fôringsforbudet, og mulighet for å bruke 

svinemel, fjørfemel og insektmel i fôr til svin og fjørfe under 

visse vilkår» 

 

I Norsk Kylling går vi nye veier for å sikre bærekraftig produksjon av kylling – sunn og trygg mat av 

høy kvalitet til hele Norge. Vi skal skape en grønn verdikjede som skal sette en ny standard for 

morgendagens matproduksjon.  

I 2020 iverksatte vi en rekke initiativ med en helt klar ambisjon om å skape en grønn verdikjede som 

setter en ny miljøstandard for fremtidens næringsmiddelindustri. Vårt mål er å bli klimapositive innen 

2030, og dette har vi tenkt til å oppnå ved å blant annet fase ut soya fra kyllingfôret. For oss betyr det 

at vi må sikre at kyllingene har det bra, samtidig som vi sørger for at vi har en produksjon som kan 

forsyne en stadig voksende etterspørsel etter kylling, uten at det går på bekostning av miljøet. 

Samtidig som vi byttet kyllingrase i 2018 til den mer saktevoksende hybriden Hubbard, startet vi også 

en egen fôrsatsing. Satsingen startet med etableringen av et trepartssamarbeid med bøndene 

tilknyttet vår verdikjede og fôrmøllene Felleskjøpet, Fiskå og Norgesfôr. Siden den gang har vi jobbet 

kontinuerlig med forbedring av fôret til våre kyllinger.  

Vår fôrsatsing innebærer at vi skal fase ut all soya fra fôr til vår kylling innen 2030. Dette skal vi gjøre 

ved å finne bærekraftige innsatsfaktorer produsert i nærheten av oss, som leverer verdensledende 

dyrevelferd. 

Et eksempel på en slik innsatsfaktor er insekter. Vi jobber allerede tett med insektsleverandører og 

fôrmøller hvor vi ser på mulighet for bruk av insekter i fôret vårt. Insekter er en naturlig næringskilde 

for kyllinger, og bidrar med proteiner med gunstig aminosyreprofil, samt mulig bedret tarmhelse. Dette 

har vi allerede fått lovende svar på da vi testet fôr med innblanding av melorm i et forsøk gjennomført 

på NMBU, Ås, i sommer. På bakgrunn av denne innledende forsøksrunden, samt med tilgjengelig 

forskningslitteratur som bekrefter insekters positive egenskaper som fôrråvare inn i fôr til fjørfe, ønsker 

vi derfor å satse videre på utvikling av insekt ikke bare som fôrråvare i vår verdikjede, men også som 

et element for å øke dyrevelferden («miljøberikelse»). Insekter tjener ikke bare som en god kilde til 

næringsstoffer for kyllingen, de kan også brukes som et element for å øke dyrevelferden, dersom de 

gis i hel form til kyllingene. Flere studier har vist positiv dyrevelferdseffekt av å tilby fjørfe hele insekter 

(Ipema et al., 2020, Star et al., 2020, Veldkamp and van Niekerk, 2019), og vi vil derfor sterkt ta til 

orde for at denne muligheten ivaretas i det nye regelverket, slik at vi og andre som oss kan benytte 

insekt også til dette formålet.  

Som fôrråvare inn i kraftfôret ser vi også at hele, tørkede insekter vil kunne spille en viktig rolle i vår 

verdikjede. Dersom regelverket gir rom for å benytte hele insekter som fôrråvare, uten separering av 

fett- og proteinfraksjon, vil ikke bare prosesseringskostnadene hos insektsprodusentene gå ned, våre 



 
fôrleverandører vil også da kunne benytte hele insektet (tørket/malt) direkte inn i kraftfôret, som igjen 

gir god ressursutnyttelse og dermed lavere miljøavtrykk. Dette er, slik vi ser det, et viktig ledd i å lette 

bruken av insekter til fôrproduksjon, slik intensjonen er med de nye regelverksendringene, og, ikke 

minst, også et viktig ledd i arbeidet med å styrke potensialet for sirkulærøkonomien i det grønne 

skiftet. 

For Norsk Kylling sin videre satsing innen dyrevelferd og bærekraft vil det være avgjørende at det 

legges til rette for bruk av nye proteinkilder som kan produseres i nærhet til vår verdikjede. God 

utnyttelse av det potensialet insekter har som fôr og dyrevelferdsfremmende tiltak, anser vi som en 

sentral del av dette, og vi har derfor valgt å komme med et innspill til denne høringen. 
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