
Natur & Miljø 2019 – Lasse Hinrichsen 



Fødevarer
• Vi lancerede det første 

danskproducerede fødevareprodukt med 

insekter i 2016

• I dag har vi 5 produkter med insekter

• De sælges i over 250 butikker i DK – bl.a. 

i Føtex og Bilka

Ingredienser
Vores mål er at producere 100 tons levende 

Black Soldier Fly larver per dag i 2023 ved at 

konvertere spild- og reststrømme fra fødevare-

og foderindustrien.

Larverne bliver forarbejdet til forskellige 

ingredienser til foder og fødevarer:

• Protein

• Fedt

• Fiber

• Gødning





ENORM
Hedelundvej 15

8762 Flemming



Mange gode grunde til at spise insekter
- eller til at fodre dem til husdyr

Miljø- og klimavenlig i 
produktionen

■ Lav CO2 emission

■ Lavt pladsforbrug

■ Lavt vandforbrug

■ Høj foderkonverteringsrate

■ Kan fodres på spild- og
reststrømme

God smag og næring

■ Smag af umami

■ Højt proteinindhold

■ Essentielle aminosyrer

■ Mineraler

■ Vitaminer



VI BRUGER
ÅRLIGT OMKRING

3 MIO. TONS 
PROTEIN TIL

FODER I
DANMARK.

- CA. 1 MIO. TONS 
HERAF IMPORTERES



Insektproduktion

Effektiv recirkulering af næringsstoffer
- på sigt også fra organisk affald



SPILD- OG RESTPRODUKTER
SOM FODER TIL LARVERNE



Black Soldier Fly 

(sort soldater flue)
• Foderomsætningsrate

1,4 kg tørstof / 1 kg fersk larve

• Kan leve på vådt substrat

Skal opfylde bestemmelserne i 

foderlovgivningen → sporbart





• Hun- og han-fluerne parrer sig

• Hunnen lægger 700-900 æg af gangen
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Larven

■ “Høstes”  efter 14-17 dage

■ Ganger sin kropsvægt med 40 de sidste 

7 dage

■ Vejer omkring 200 mg når den høstes



Pupper

Omkring 1% af larverne er nok til 

at holde reproduktionen kørende  









Fedt, protein 

og fiber



Applikationer af 

BSF-ingredienser 
Foder

• Fiskefoder

• Petfood

• Mink

• (fjerkræ inden for 1 år)

• (svin inden for1-2 år)

Fødevarer - eksempler

• Brød

• Chips

• Pasta





lh@enormbiofactory.com

+45 51841585


