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P å Nørre Fælled Skole i Køben-
havns Nordvest-kvarter er læ-
rere og elever samlet til høst-
fest under nogle blå pavilloner
i den ene ende af den vindblæ-
ste skolegård.

I løbet af det forgangne skoleår har sjette-
klasserne haft til opgave at passe en lille in-
sektfarm med henblik på at konsumere de
små kryb. Under en truende himmel har de
denne dag indbudt resten af skolen til en
slags tapas med stærk-søde græshopper i se-
sam og lime, kiks og chokoladekage bagt med
melormemel.

»Den smager som en helt normal chokola-
dekage,« siger den 12-årige Maria Baajour,
som har været med til at tilberede insek-
terne.

Insekter i klasseværelset
Kiksene, som er smurt med et tykt lag me-
lorme-creme og dekoreret med en græs-
hoppe på toppen, har hun det lidt sværere
med.

»Men meget af det er i tanken. Hvis man
tænker for meget over det, kan det godt være

Veninderne Maria Baajour, Malak Matahen, Malika Bak Jensen og Asia Di Nicola (i baggrunden) har tilberedt forskellige smagsprøver af insekter, som de serverer for skolekammeraterne. FOTOS: STINE BIDSTRUP
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Folkeskolen kan blive en problemknuser i fødevaresektoren, hvis eleverne får
tilstrækkelig viden om og smag for larver, biller og græshopper. Jyllands-Posten var
med en dag, da fremtidens forbrugere smagte på fremtidens fødevarer.
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lidt klamt. Man skal bare spise kiksen hur-
tigt,« siger hun.

Høstfester er som regel noget, der hører til
på den anden side af sommeren. Men efter-
hånden som overbefolkning og klimaforan-
dringer sætter den traditionelle fødevarepro-
duktion under pres, intensiveres jagten på
nye ernæringskilder, dyrknings- og høstme-
toder. 

I 2050 forventes jorden at være befolket af
omkring 9 mia. mennesker. Behovet for mad
stiger i takt med, at dyrkningsarealerne svin-
der ind. Fastgroede traditioner i kødkulturen
skal nedbrydes, hvis ikke vi skal løbe tør for
ressourcer, og insekter kan vise sig at blive en
vigtig brik – både ernærings- og miljømæssigt
– i en global udfordring, som forskere vurde-
rer skal løses inden for de næste 20 år.

Selv om der er forskel fra art til art, er kli-
maaftrykket for produktion af insekter gene-
relt lavere end for husdyr, viser en rapport fra
IPIFF (International Platform of Insects for
Food and Feed). Lars-Henrik Lau Heckmann,
biolog og sektionsleder på Teknologisk Insti-
tut, har tidligere udtalt, at insekter udleder
100 gange mindre CO2 end køer. De industri-

elle processer belaster heller ikke biodiversi-
teten i samme grad som eksempelvis soja-
produkter, tilføjer han til Jyllands-Posten.

»De elementer er hamrende vigtige, hvis
insekter for alvor skal på fremtidens mid-
dagsbord. Det er afgørende, at producenten
kan imødekomme det stigende ønske blandt
forbrugerne om klimavenlige produkter,« si-
ger han.

Men den største gevinst ved at gøre men-
nesker, grise, køer og får til entomofager (in-
sektædere) ser ud til at være potentialet for at
eff��ektivisere den internationale fødevaresek-
tors infrastruktur.

Tal fra EU’s landbrugs- og fødevareagen-
tur, FAO, viser, at omkring 88 mio. tons føde-
varer hvert år går til spilde – enten i butikker-
nes og forbrugernes skraldespande eller som
resultat af ineff��ektive transport- og høstme-
toder. Det svarer til et CO2-udslip på 8 pct. af
det menneskeskabte udslip til drivhuseff��ek-
ten. Undervisning om insekter i folkeskolen
kan vise sig at blive et vigtigt skridt i retning
af at vende udviklingen.

Maike Raahauge, skoleleder på Nørre Fæl-
led Skole, fortæller, at de insektsnacks, som

er fordelt på bordene under de blå pavilloner,
er første spadestik i en planlagt undervis-
ningsstrategi, som i sidste ende skal skabe
bevidste forbrugere. Håbet er, at man ved at
kombinere praktisk brug (madlavning) med
teoretisk undervisning (viden om insekter på
et naturfagligt, kulturelt og socialt niveau)
kan skabe en generation af forbrugere, som
deltager aktivt i udformningen af en mere
bæredygtig fødevarestruktur, hvor genbrug
er i højsædet.

Rugbrød eller wienerbrød?
»Lige nu starter det i fritidshjemmet, hvor de
har en lille insektfarm,« siger hun.

»Næste gang, de stifter bekendtskab med
insekter hos os, er i faget Natur og Teknologi i
6. klasse. Vi arbejder på at implementere det i
udskolingen, og hvis vi får skabt et forløb,
som ender helt oppe ved afgangsprøven, så
har vi en rød tråd gennem hele skoleforløbet.
Det er ret vigtigt for at skabe noget, som ele-
verne bliver ved med at synes er spændende.
Et projekt som det her er med til at styrke den
interesse«.

Det kulinariske insektprojekt på 

Græshopper stegt med sesam og lime var journalistens favorit. 

Melormekiks med hønsesalat-inspireret topping. 

Både den danske og den 
internationale fødevarepro-
duktion står over for store 
forandringer som følge af 
forbrugernes stigende krav 
om bæredygtige og klima-
venlige fødevarer.
I en artikelserie ser vi 
nærmere på, hvad middags-
bordet fremover kan komme 
til at byde på. 

FREMTIDENS FØDEVARER
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Nørre Fælled Skole startede for et år
siden i samarbejde med den lokale

virksomhed Bugging Denmark. En virksom-
hed med det erklærede formål at bruge fåre-
kyllinger til at skabe bæredygtige, urbane
økosystemer.

Bugging Denmark eksperimenterer med
fårekyllinger som komponenter i fl��ere
drikke- og fødevarer. Dyrkningen foregår i et
par ombyggede transportcontainere.

»Idéen er, at man kan fl��ytte containerne
derud, hvor ressourcerne nu engang er,« si-
ger grundlægger Jakob Rukov. 

Han henviser til fl��ere samarbejdspartnere
inden for restaurationsbranchen, heriblandt
Nordvest-bryggeriet Flying Couch, som hvert
år har mere end 30 tons bygmalt i overskud
fra ølproduktionen. Tidligere har bryggeriet
betalt for at få kørt resterne til forbrænding.

»Det er jo hul i hovedet, både miljømæssigt
og økonomisk, og det er noget, vi gerne vil
være med til at lave om på,« siger Jakob Ru-
kov.

Bygmalten kan bruges som foder til fåre-
kyllingerne. Det samme kan rester fra en an-
den samarbejdspartner: Lagkagehuset.

»Lige nu forsøger vi at fi��nde ud af, hvordan
vi kan bruge det brød, de har tilovers fra da-
gen før, som foder til fårekyllingerne. Så vi
prøver os frem for at se, om fårekyllinger
bedst kan lide surdej, rugbrød eller wiener-
brød,« siger Jakob Rukov.

Bugging Denmark har endnu ikke kapaci-
tet til at aftage alle overskudsprodukter fra
deres samarbejdspartnere, men den grund-
læggende tanke – som eleverne på Nørre Fæl-
led Skole også er blevet indført i – er på sigt at
skabe et kredsløb, hvor de involverede virk-
somheders CO2-regnskab reduceres markant.

Den slags cirkulær økonomi – i dette til-
fælde, hvor organiske madrester genanven-
des til insekter, som igen kan bruges til både
føde og dyrefoder – er et godt eksempel på, at
insekter kan dyrkes overalt, og at de økono-
miske og miljømæssige kredsløb, de indgår i,
kan variere i størrelse. De kan både være lo-
kale og globale. Men hvis europæernes mad-
kultur skal gøres mere bæredygtig, kræver
det, at produktionen på kontinentets store
insektfabrikker, som typisk er placeret uden
for byerne, opskaleres.

I øjeblikket er efterspørgslen hæmmet af
høje priser. Hvis kiloprisen på insekter i EU
skal ned, skal fabrikkerne producere fl��ere af
dem. 

»Når volumen kommer op til de produktio-
ner, der sigter mod fødevarer, så falder pri-
sen. Det har vi allerede set hos bl.a. holland-
ske Protifarm, som producerer buff��alo-larver
til fødevarer. De har reduceret salgsprisen
markant, fordi de har skaleret produktionen
op,« siger Lars-Henrik Lau Heckmann, der
har stået i spidsen for en række projekter,
som gennem de senere år har forsøgt at køre
Danmark i stilling på det omsværmede for-
retningsområde.

Insektdyrlæger
I USA, Canada, Frankrig, Holland, Danmark
og andre steder i den vestlige verden uden en
lang historik for at spise insekter bygges der i
øjeblikket store, automatiserede anlæg til
masseproduktion af bl.a. melorme og sorte
soldaterfl��uer. Det klimavenlige potentiale så-
vel som kvaliteten af proteinerne har gjort
fl��ere insektarter til en stor forretning. Mange
af de fabrikker, som allerede er i drift, produ-
cerer insekter i langt større skala end Bugging
Denmark. Insekterne er fortrinsvis beregnet
til dyrefoder. 

»Akvakulturbranchen (opdræt af fi��sk og
skaldyr, red.) står klar til at aftage hundredtu-
sindvis af tons, hvis bare insektbranchen
kunne levere det,« siger Lars-Henrik Lau
Heckmann.

I Europa arbejdes der på højtryk for at få
udbuddet til at nå efterspørgslen. Senere på
året søsætter Københavns Universitet et EU-
projekt med det formål at uddanne 15 ph.d.’er

til såkaldte insektdyrlæger. Forskerholdet
skal understøtte industrien ved at monito-
rere insekternes helbred og diagnosticere
eventuelle sygdomme.

Hvad med dyrevelfærden?
»Sygdommene er harmløse for mennesker og
husdyr, men det kan være et kæmpe problem
for den enkelte virksomhed. I USA er der ek-

sempler på, at en virus har lagt hele fårekyl-
lingeproduktioner ned,« siger Jørgen Eilen-
berg, professor på Institut for Plante- og
Miljøvidenskab på Københavns Universitet.

Et af industriens store, ubesvarede spørgs-
mål er dyrevelfærd.

»Vi kan lave nogle fi��tnessmålinger på, hvor
meget insekterne producerer, hvor mange æg
de lægger osv. Men det betyder ikke nødven-
digvis, at dyrevelfærden er god. Det korte
svar er, at vi ikke har udviklet metodikken
endnu,« siger Annette Bruun Jensen, lektor
på Institut for Plante- og Miljøvidenskab på
Københavns Universitet.

Lars-Henrik Lau Heckmann påpeger, at de
virksomheder, han arbejder sammen med,
på samme måde som Bugging Denmark er
drevet af et ønske om at skabe et bæredygtigt
forretningsgrundlag. Men fangenskab er en
nødvendighed, hvis vi vil fortsætte med at
spise kød, mener han:

»Man skal ikke underkende værdien af ani-
malske produkter. Mange insektarter inde-
holder aminosyrer, som vi ikke selv kan
danne i kroppen, og som er vigtige for os«.

Aarhus Universitet foretog i 2017 en under-
søgelse af danskernes villighed til at spise in-
sekter. Af knap 1.000 adspurgte var 28 pct.
potentielle insektspisere, mens 23 pct. kunne
karakteriseres som direkte modstandere. 

En væsentlig årsag til modstanden, som
også er synlig i skolegården i Nordvest (og
mærkbar et sted i min hals efter et lidt for
grådigt indhug i buff��eten), er fysisk væm-
melse. 

Ud over at nedbringe prisen bliver en af
producenternes store udfordringer derfor at
overbevise de yngste forbrugere om at vælge
insekter til. For os andre kan det vise sig at
blive en noget tungere opgave. Eller, som den
seksårige Eskild Wulf fra 0. klasse på Nørre
Fælled Skole siger om dagens menu:

»Det smagte godt, men jeg tror, min mor
ville synes, at det er klamt.«

På Nørre Fælled Skoles fritidshjem passer børnene en lille insektfarm, som skal gøre dem nysgerrige og
sultne på fremtidens fødevarer. Foto: Stine Bidstrup

»Man skal ikke under-
kende værdien af
animalske produkter.
Mange insektarter
indeholder amino-
syrer, som vi ikke selv
kan danne i kroppen.«
LARS-HENRIK LAU HECKMANN, BIOLOG OG SEKTIONSLEDER PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

INSEKT-INDUSTRIEN

Omtrent 2 mia. mennesker verden over spiser
insekter som en del af deres kost. I Mexico spises
hundredvis af arter.

I EU produceres der på årsbasis omkring 2.000
tons proteinpulver til fødevarer fra insekter.

Proteinet i spiselige insekter er af høj kvalitet, og
insekter spås en stor rolle i jagten på alternative
animalske proteinkilder.

De største kommercielle muligheder er at dyrke
insekter med henblik på dyrefoder.

Blandt Europas største virksomheder er
hollandske Protix, franske Innovafeed og spanske
Mealfood.

Danske Enorm Biofactory, som ligger i Horsens,
har ambitioner om at blive en stor, international
kommerciel aktør.

Enorm Biofactory, som producerer sorte soldater-
fl��ue-larver, er i øjeblikket i en testfase, som skal
ende med et produktionsniveau på 100 tons larver
om dagen. 1,5 tons larver bliver til ca. et halvt
tons mel med et indhold på 350 kg insektprotein
og 150 kg fedt.

Produktionen af et kilo larver kræver mellem 1,2
og 1,4 kg tørstof.

Kilder: Teknologisk Institut, IPIFF, Landbrugsavisen.


