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Traditionella proteinkällor innebär en påfrestning på miljön i form av utsläpp samt vatten- och 

markanvändning. Insekter är en uppmärksammad proteinkälla med lägre klimatpåverkan och 

inkluderas idag i hundmatsbranschen. Dessa marknadsförs även som fördelaktiga vid allergi. Därav 

syftar denna litteraturstudie att presentera hur väl hunden kan nyttja näringsinnehållet i de vanligaste 

insektsbaserade proteinkällorna och redogöra för dess eventuella fördelar vid allergi. 

Underlaget för studien selekterades huvudsakligen genom en formulerad sökfråga och flertal 

olika plattformar för vetenskapligt material. Även relevant facklitteratur inkluderades.  

Litteraturstudien fann att tolv olika insektsarter används, eller analyseras för att vidare 

inkluderas, i hundfoder. Dessa är arter av flugor, fjärilar, mjölmaskar, kackerlackor, skalbaggar och 

syrsor. Näringsinnehållet varierar källorna emellan men gemensamt besitter de höga proteinhalter. 

Samtliga arter med tillräckligt dokumenterat underlag innehöll tillräcklig halt aminosyror för att 

uppfylla hundens dagliga behov. De flesta insekter hade även en tillfredsställande smältbarhet av 

proteinet. Även insekternas fettinnehåll är högt vilket kan påverka avföringens kvalité, en aspekt 

som påverkar hundägarens inställning till fodermedlet. Litteraturen menar dock på att 

avföringskvalitén vid insektsprotein är likvärdig eller bättre i jämförelse med kontrollfoder.  

 Marknadsföringen av insektsbaserade hundfoder underst ryker insekternas roll som exotisk 

proteinkälla, alltså ett protein immunförsvaret inte påträffat och därmed inte utvecklat antikroppar 

mot. Endast två publicerade studier inkluderade data om effekterna på allergi. Den första 

undersökningen såg en signifikant förbättring av allergiorsakade hudsymtom vid utfodring med 

insektsprotein i jämförelse med kontrolldieten. Nästa studie talade istället för risk för korsreaktion 

vid kvalsterallergi och insektsfoder.  

Slutligen finner denna studie stora möjligheter gällande insektsproteinets framtid i form av bland 

annat ytterligare lägre miljöpåverkan samt ett ökat intresse och villighet att inkludera insektsprotein 

i foder liksom livsmedel. Ytterligare analyser och studier krävs gällande proteinkällorna s innehåll 

och kvalité likväl deras egentliga roll vid allergier. Detta för ett säkert användande av insekter i 

fodermedel. 

Nyckelord: Aminosyror, Foderallergi, Gul Mjölmask, Svart Soldatfluga  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 



 

Traditional sources of protein in dog food contributes to an environmental impact, not only 

through climate gas emissions, but also by water- and land use. Insects are alleged to be a more 

environmentally friendly protein source which is included in the dog food industry. They are also 

marketed as beneficial in allergies. Therefore, the purpose of this study is to present how well dogs 

can utilize the nutritional content of the most common insect -based protein sources as well as 

account for its possible benefits in allergies.  

The basis for the study was selected mainly through a formulated search query and several 

different platforms for scientific material. Relevant specialist literature was also included. 

The literature review revealed that twelve different insect species are used, or analyzed to be 

further included, in dog food. These are species of flies, butterflies, meal worms, cockroaches, 

beetles and crickets. The nutrient content varies between the sources but they all possess high protein 

contents. All species with sufficiently documented data contained enough amino acids to meet the 

dog's daily needs. Most of the insects had an adequate protein digestibility. The fat content of insects 

is also high, which can affect the quality of the faeces, an aspect that affects the dog owner's attitude 

towards the feed. However, the literature suggests that the stool quality of insect protein is 

equivalent, or even better, in comparison with control feed. 

The marketing of insect-based dog food emphasizes the role of insects as an exotic source of 

protein, a  protein the immune system has not yet encountered. Hence antibodies have not developed 

and a reaction is absent. Only two published studies included data regarding effects on allergy. The 

first study saw a significant improvement in dermal symptoms caused by allergies when fed insect 

protein, compared to the control diet. The next study instead addressed a risk of cross-reaction with 

mite allergy and insect food.  

In conclusion, this study finds great opportunities regarding the future of insect protein  among 

different aspects, such as further lower environmental impact and an increased interest and 

willingness to include insect protein in feed as well as in food. Further analyzes and studies are 

required regarding the content and quality of these protein sources as well as their actual role in 

allergies. This is for the safe usage of insects in animal feed. 

 

Keywords: Amino acids, Black soldier fly, Food allergy, Yellow mealworm 
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Foder för hund utgör en stor produktion och den globala framställningen av 
husdjursfoder uppskattades år 2019 vara hela 26,6 miljoner ton (Alltech 2019 se 

Alexander et al. 2020). Samma artikel uttrycker en oro då husdjurens miljöpåverkan 
inte uppmärksammas. Faktum är att den årliga torrfodertillverkningen, riktad till 
hund och katt, har ett ekologiskt fotavtryck motsvarande Storbritanniens dubbla 

landyta och samma totala utsläpp av växthusgaser som hela Filippinerna 
(Alexander et al. 2020). Traditionella proteinkällor i form av produktionsdjur, 

framförallt nötkreatur, ger stora utsläpp av växthusgaser (Reisinger & Clark 2018) 
och bidrar därmed till fodernas miljöpåverkan. 

För att minska vårt klimatavtryck har insekter länge diskuterats som alternativ 

proteinkälla (Wang & Shelomi 2017), och skulle kunna ersätta proteinkällor som 
är av traditionellt animaliskt ursprung eller sojaprotein.  På en yta av en hektar kan 

150 ton insekter odlas på ett år, i jämförelse med endast ett ton sojabönor (Choi 
2020). Alexander et al (2020) beskriver insekter som en potentiellt mer hållbar 
proteinkälla än animaliskt protein, sett till både landyta och vattenanvändning. 

Dessa aspekter påvisar resurseffektiviteten i framställningen av insektsbaserat  
protein. 

Larver från bland annat svart soldatfluga, Hermetia illucens, har en hög förmåga 
att omvandla sitt foder till protein och producerar dessutom mindre växthusgaser 
än traditionella produktionsdjur (Wang & Shelomi 2017). De har börjat integreras 

i mat och foder och har kallats ”framtidens mat” för både människor och d jur 
(Bosch et al. 2016). För att detta ska bli verklighet behöver möjligheten för djuren 

att tillgodose sig fodret redas ut. 

För många individer är det särskilt viktigt vilken typ av protein som används i 
fodret. Hundar med foderallergier är hyperkänsliga mot specifika proteiner i 

vanliga kommersiella helfoder och kräver därmed en kost utan dessa proteinkällor 
(Chapman et al. 2007). 

Insekter är en relativt ny proteinkälla och har potential att användas som en ny typ 
av protein i foder för individer med foderallergier. Foderföretag marknadsför i 
dagsläget redan insektsbaserat foder som hypoallergeniskt, vilket grundas på att det 

är ett exotiskt protein som få hundar har utsatts för vid tidigare tillfälle. De menar 
även att en korsreaktion mellan insektsprotein och traditionella proteinkällor är 

ytterst osannolik. (Bellfor u.å.; Jiminy’s u.å.; MERA-The Petfood u.å.; TROVET 
u.å.) 

1. Inledning 
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Dessa påståenden stöds dessvärre inte av några angivna vetenskapliga referenser 

hos respektive tillverkare. Det leder till frågan om det finns vetenskapliga belägg 
för att använda specifikt insektsprotein som proteinkälla i foder för allergiska 

hundar. 

1.1  Syfte 

Syftet med studien är att ta reda på hur väl de näringsämnen från insekter som idag 

används för foder till hundar tas upp och används av hundarna, samt om det finns 

fördelar med att använda insektsbaserat foder till allergiska hundar. Detta kommer 

göras med frågeställningarna:  

1.2 Frågeställningar 

• Vilka olika insektsbaserade proteinkällor kan användas i hundfoder? 

• Hur väl fungerar proteinkällorna ur ett näringsfysiologiskt perspektiv? 

• Hur påverkar dessa källor hundar med allergi? 
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2. Material och metod 

2.1 Litteraturstudie 

Denna litteraturstudie behandlar olika insektsarter som proteinkälla i hundfoder. 

För att kunna redogöra hur väl de uppfyller hundens näringsbehov inkluderades 

olika insekter som kan användas i foder, näringsvärdena i dessa samt hur de kan 

appliceras hos både friska hundar samt individer med allergi.  

2.2 Datainsamling 

Insamlingen av datan utfördes med hjälp av vetenskapliga databaser via sökord och 

sökfrågor med relevans till arbetets frågeställningar. PubMed, Primo samt Web Of 

Science utgjorde de plattformar som nyttjades. Då ämnet är relevant i tiden och i 

ständig utveckling reglerades sökträffarna till vetenskapligt granskade artiklar 

publicerade efter år 2010. 

 

Sökord fastställdes för att finna resultat att utgå från i vidare sökningar. Dessa var: 

Canine, dog, food, diet, insect, insects, black soldier fly, yellow mealworm, 

Tenebrio molitor, allergy, dermatitis, atopy, digestibility, protein, amino acid. 

 

Med ursprung i dessa formulerades en inledande sökfråga: ”(insect* OR Hermetia 

illucens OR "black soldier fly") AND (dog OR pet OR canine) AND (dogfood OR 

"dog food" OR food OR feed OR fed) AND ("Yellow mealworm" OR "Tenebrio 

molitor”)”. 

 

Utifrån denna, och de artiklar sökningen resulterade i, utvecklades ytterligare 

kombinationer av sökorden för vidare relevans. Tilläggsordet ”AND” medförde 

träffar där samtliga ord ingick. ”OR” vidgade antalet kombinationer och synonymer 

till orden och tecknet asterisk (*) möjliggjorde träffar med flera olika ändelser av 

aktuellt ord. 

 

Träffarna loggades efter databas och antalet träffar. Relevansen varierade mellan 

sökord/frågor och databaser. Aktuella artiklar valdes efter titel samt abstract och 

sparades i loggen. Samtligt material sågs över och en förkortad framställning 

formulerades för att enklare kunna skapa en överblick av materialet som fanns att 

tillgå. Därefter kunde nya artiklar finnas via referenser i de ursprungliga källorna.  
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Relevant material innebar information om specifika insektsarter som 

nutritionskälla, insekter som fodermedel till specifikt hundar samt nutritionsbehov 

hos friska hundar. Även studier gällande allergi hos hund eller insekter som 

hypoallergen foderkälla var av intresse.  

 

Facklitteratur med fokus på veterinärmedicin samt insekter som föda för djur 

påträffades och uppskattades som trovärdiga och grundliga källor. 

2.3 Bakgrund 

2.3.1 Näringsbehov hund  

Näringsämnen kan beskrivas som komponenter med specifika funktioner i kroppen  

(Wortinger & Burns 2015). Dessa används som energikälla och för att underhålla 

en organisms metabolism (Gajanayake et al. 2011). Wortinger och Burns (2015) 

beskriver även att vissa näringsämnen kan kroppen själv syntetisera i den mängd 

att behovet tillfredsställs. Andra kan inte framställas i tillräcklig utsträckning utan 

måste istället tillföras via kosten och benämns då som essentiella näringsämnen. 

Även icke-essentiella komponenter kan intas genom föda och utnyttjas via 

kroppens metabolism. 

 

Efter vatten är energin den viktigaste komponenten gällande kost och det är först 

efter att energibehovet uppfyllts som näringsämnena blir tillgängliga att nyttjas i 

övriga metaboliska funktioner (Case et al. 2011; Wortinger & Burns 2015). 

Hundens energibehov beskrivs vanligen genom omsättningsbar energi (ME), och 

innefattar den energi som inte förloras via urin eller avföring utan finns tillgänglig 

för kroppens vävnader (Case et al 2011). 

 

Den vuxna hundens energibehov kan beräknas enligt formeln 130 kcal x kroppsvikt  

i kg^0,75. För en mer inaktiv hund anges istället 95kcal x Kroppsvikt i kg^0,75 

(National Research Council 2006). Energibehovet varierar dock mellan individer. 

FEDIAF (The European pet food industry) listar några av de relevanta faktorerna:  

 

Denna stora variation mellan enskilda djur kan vara konsekvenser av skillnader i 

ålder, ras, kroppsstorlek, hullstatus, isoleringsegenskaper hos hud och päls, 

temperament, hälsostatus eller aktivitetsnivå. Det kan också orsakas av 

miljöfaktorer som omgivningstemperatur och bostadsförhållanden. (NRC 2006 se 

FEDIAF 2021) 

 

Kolhydrater är en viktig källa till energi men är inte ett essentiellt näringsämne hos 

hund (Wortinger & Burns 2015). När kolhydrater används som energikälla kan 
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istället aminosyror och fettsyror användas till underhåll och uppbyggnad i kroppen. 

(P. Case et al. 2011). Case et al. (2011) beskriver även att kolhydraterna kan lagras 

i form av antingen glykogen i lever och muskler, eller omvandlas till kroppsfett. 

Stärkelse är en vanlig form av kolhydrat som ses i hundfoder och påträffas i 

exempelvis ris eller vete (Wortinger & Burns 2015). 

 

Även kostfiber är en annan vanligt förekommande kolhydrat som utgör en viktig 

roll för den mag-tarmhälsan och funktionen, hävdar Wortinger och Burns (2015). 

Vidare har dessa en typ av molekylbindning (beta-bindning) som inte kan brytas 

ned av gastrointestinala enzymer. I dess ställe krävs mikrober som återfinns i 

hundens tjocktarm.  Mikroberna gör energin tillgänglig för upptag via klyvning av 

dessa bindningar och omvandling till flyktiga fettsyror som kan nyttjas som energi 

(Wortinger & Burns 2015). 

 

Fett utgör den mest koncentrerade energiformen och är nästintill tre gånger så 

effektiv som kolhydrater och proteiner samt har en högre smältbarhet  menar 

Wortinger & Burns (2015). Vidare innebär detta att tillsättning av fett inte bara ökar 

fodrets kalori-densitet, utan även dess smältbarhet. Det finns essentiella fettsyror i 

form av Omega-3 (alfa-linolensyra) eller Omega-6 (linolsyra och arakidonsyra) och 

behöver således tillföras via födan, menar Wortinger och Burns (2015). 

Triglycerider är den form av fett som mest frekvent förekommer i hundfoder och 

utgör kroppens primära form av lagrad energi (P. Case et al. 2011). Fett är en viktig 

komponent i flertal metaboliska- och strukturella funktioner samt möjliggör 

absorption av de fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. (Wortinger & Burns 2015; 

P. Case et al. 2011) 

 

Protein är en annan källa till energi och är uppbyggda av aminosyror, länkade 

tillsammans via peptidbindningar (Wortinger & Burns 2015). Allt protein 

innehåller kväve, i en utsträckning av uppskattningsvis 16% och utgör kroppens 

huvudsakliga källa till kväve (P. Case et al. 2011; Wortinger & Burns 2015). 

Samma källor uppger de essentiella aminosyror som hunden intar via födan. Dessa 

är Arginin, Histidin, Isoleucin, Leucin, Lysin, Metionin, Fenylalanin, Tryptofan, 

Treonin och Valine. De proteiner som har en hög smältbarhet och tillräckligt  

innehåll av de essentiella aminosyrorna, sett till hundens behov, benämns som 

högkvalitativa (Wortinger & Burns 2015).  FEDIAF (2021) rekommenderar en 

smältbarhet av minst 80 % eller, om det inte kan garanteras, en ökning av essentiella 

aminosyror på 10 %. En lägre proteinsmältbarhet eller begränsat innehåll av en eller 

flera essentiella aminosyror ger en lägre proteinkvalité (Wortinger & Burns 2015). 

Författarna konstaterar även att en högre proteinkvalité i fodret innebär en lägre 

nödvändig kvantitet för att möta hundens proteinbehov. 
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Case et al. (2011), likt Wortinger och Burns (2015), förtydligar att kroppen i själva 

verket inte har ett behov av proteiner, utan snarare av specifika aminosyror och en 

viss nivå av kväve. Utifrån dessa kan kroppen syntetisera de icke-essentiella 

aminosyrorna. Då de flesta foder innehåller intakta proteinkällor uttrycks ändå 

behovet som ett proteinbehov (Case et al. 2011). 

 

Proteiner har flera funktioner utöver att bygga, reparera och ersätta kroppsproteiner. 

De är inte bara viktiga strukturella komponenter i flera vävnader, utan även 

avgörande för metabolism, endokrina system och transport av ämnen i blodet 

(Wortinger & Burns 2015).  

 

Vitaminer är organiska molekyler som krävs i små mängder ”för att verka som 

viktiga enzymer, enzymprekursorer eller koenzymer i många av kroppens 

metaboliska processer” (Wortinger & Burns 2015:24). Vidare kan vitaminerna 

delas upp som fett- (A, D, E, K) eller vattenlösliga (C och B). De fettlösliga 

vitaminerna kan vid överskott lagras i levern till skillnad mot de vattenlösliga. Detta 

innebär en ökad risk för toxicitet samt en långsammare utveckling av brister i 

jämförelse med de vattenlösliga vitaminerna (Wortinger & Burns 2015). A-, D-, E- 

och B-vitamin ses som essentiella hos hund, K- samt C-vitamin kan syntetiseras av 

kroppen. (Wortinger & Burns 2015; Case et al. 2011) 

 

Mineraler beskrivs av Case et al (2011) som oorganiska element viktiga för 

kroppens metaboliska processer. De har en viktig roll i kroppens olika strukturella 

komponenter krävs i större utsträckning än de som används i metabolismens 

kemiska processer (Wortinger & Burns 2015).  

 

FEDIAF (2021) nämner följande mineraler i sina rekommendationer:  Kalcium, 

fosfor, kalium, natrium, klorid, magnesium, järn, koppar, mangan, zink, jod och 

selen. De kan delas in i mikro- och makromineraler, där den sistnämnda gruppen 

inkluderar de mineraler som krävs i större utsträckning (Wortinger & Burns 2015).  
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Tabell 1. AAFCO (Association of American Feed Control Officials) Näringsprofil för hundfoder, 

baserat på vuxna hundar 

 Per 1 000 kcal ME Del av torrsubstans 

Näringsämnen Enhet  Underhåll 

Mina 

Max Enhet Underhåll 

Mina 

Max 

Råprotein g  45   % 18   

Arginin g  1,28  
 

% 0,51  

Histidin g  0,48  
 

% 0,19  

Isoleucin g  0,95  
 

% 0,38  

Leucin g  1,7   % 0,68  

Lysin g  1,58 
 

% 0,63  

Metionin g  0,83 
 

% 0,33  

Metionin-cystin g  1,6   % 0,65  

Fenylalanin g  1,13  
 

% 0,45  

Fenylalanin-
tyrosin 

g  1,85   % 0,74  

Treonin g  1,2  
 

% 0,48  

Tryptofan g  0,4  
 

% 0,16  

Valin g  1,23 
 

% 0,49  

Råfett b g  13,8  % 5,5   

Linolsyra g  2,8  
 

% 1,1   

Alfa-linolensyra g  Ej bestämtc   Ej bestämtc  

Eikosapentaensy
ra & 
dokosahexaensy
ra 

g  Ej bestämtc   Ej bestämtc  

(Linol + 
Arakidon): 
(Alfa-
linolensyra + 
eikosapentaen + 
dokosahexaen) 
syraratio 

  30:1   30:1 

Mineraler       

Kalcium g  1,25 4,5  % 0,5  1,8  

Fosfor g  1  4,0  % 0,4  1,6  

Ca:P-ratio  1:1 2:1  1:1 2:1 

Kalium g  1,5   % 0,6   

Natrium g  0,2   % 0,08   

Klorid g  0,3   % 0,12   

Magnesium g  0,15  % 0,06   

Järnd mg  10   mg/kg 40   

Koppare mg  1,83  mg/kg 7,3  
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Mangan mg  1,25  mg/kg 5   

Zink mg 20   mg/kg 80  

Jod mg  0,25  2,75  mg/kg 1  11  

Selen mg  0,08  0,5  mg/kg 2  2  

Vitaminer/övrigt       

Vitamin A IU  1 250  62 500  IU/kg 5 000 250 000  

Vitamin D IU  125  750  IU/kg 500 3 000  

Vitamin E IU  12,5  IU/kg 50   

Thiaminf mg  0,56  mg/kg 2,25  

Riboflavin mg  1,3   mg/kg 5,2  

Pantontensyra mg  3   mg/kg 12  

Niacin mg  3,4   mg/kg 13,6  

Pyridoxin mg  0,38   mg/kg 1,5   

Folsyra Mg 0,54   mg/kg 0,216  

Vitamin B12 Mg 0,007  mg/kg 0,028  

Kolin Mg 340   mg/kg 1 360  

a Rekommenderad koncentration för underhåll av kroppsvikt vid ett genomsnittligt kaloriintag av 

hund i idealvikt 

b Ett riktigt värde på behovet av råfett har inte fastställs, men minimikoncentrationen baserades på 

råfettets roll som källa till essentiella aminosyror, bärare av fettlösliga vitaminer, förbättring av 

palatabilitet och att tillhandahålla en adekvat kaloritäthet (AAFCO 2014). Europas motsvarighet, 

FEDIAF (2021), uppger en liknande förklaring – fettet i sig anses inte nödvändigt och ingen risk 

för näringsbrist ses om behovet av essentiella aminosyror uppfylls eller överskrids. Därav uppger 

inte heller FEDIAF några skillnader i rekommendationerna för vuxna hundar med olika 

energibehov.  

c Även om inte minimikraven kunnat fastställas har hunden ett fortsatt behov av Omega -3-fettsyror 

i den mängd som uppfyller den maximala Omega-6:Omega-3-fettsyre-ration (AAFCO 2014). 

d Den genomsnittliga smältbarheten för järn från oxid eller karbonatsalter är mycket låg. Därav 

bör inte dessa anses bidra till den minimala nivån (National Research Council 2006 se FEDIAF  

2021). 

e Tillgängligheten av kopparoxid i kosten är mycket låg och bör inte ses som en källa till koppar 

(Fascetti AJ et al 1998 se FEDIAF 2021). De skall inte heller beaktas vid fastställande av 

minimivärdet (AAFCO 2014). 

 f Processering av fodret kan förstöra upp till 90% av Thiaminet och bör beaktas i formula och 

mätas i efterhand för att försäkra att behovet uppfylls (AAFCO 2014). 

 

 

 



16 

 

2.3.2 Foderallergi och Allergifoder 

 

Matallergi är, till skillnad från matintolerans, en immunologisk reaktion som beror 

på att kroppen reagerar mot ämnen som egentligen inte är farliga (Verlinden et al. 

2006). Cave (2006) menar att den vanligaste typen av foderallergi tros vara typ I, 

där en allergen kopplas till två eller flera immunglobulin E (IgE) på mastceller för 

att reaktion i kroppen ska ske. Allergenerna är vanligtvis proteiner i storleken 10-

70 kiloDalton (Cave 2006). När immunförsvaret stöter på allergenen första gången 

reagerar det genom att bilda stora mängder IgE (Sjaastad et al. 2016). Nästa gång 

kroppen stöter på allergenen är immunförsvaret redo – allergenet binds till IgE på 

mastceller vilket resulterar i bland annat histaminfrisättning och allergisk reaktion 

(Sjaastad et al. 2016). 

 

För hundar är de vanligaste symptomen gastrointestinala reaktioner samt hudutslag 

och klåda i framförallt ansikte, öron, armhålor, ljumskar och på tassar (Pali-Schöll 

et al. 2017). Hudreaktionerna kan vara svåra att skilja från atopisk dermatit på grund 

av omgivningsallergi och eliminationsdiet behövs för att ställa diagnos. Det är 

också en anledning till att det är svårt att konstatera antalet hundar med foderallergi 

(Pali-Schöll et al. 2017).  En eliminationsdiet ställs ofta med hydrolyserat foder. Då 

har proteinet slagits sönder i mindre delar för att inte kunna binda till IgE på 

mastcellerna och skapa allergiska reaktioner (Cave 2006). Istället för hydrolyserat 

foder kan en diet med protein hunden aldrig tidigare förtärt användas (Lakeman 

2021), där kan insekter vara en potentiell ny källa (Lee et al. 2021).  

2.3.3 Kitin 

Kitin är en kväverik molekyl som bland annat bygger upp insekters exoskelett och 

kan hittas inuti de flesta insekters tarmar (Bjone & Fitches 2021). Vidare är det ett 

fiber som finns i hög koncentration i puppor och adulta insekter jämfört med larver. 

Hawkey et al. (2021) beräknar råprotein med hjälp av kvävekoncentrationen och 

konversionsfaktorn 6,25. Detta menar de kan bli ett problem när proteinet beräknas 

från kitinrika insekter och kan leda till överskattning av råprotein. Hawkey et al. 

(2021) skriver också att protein, fett och kitin i exoskelettet har en låg 

biotillgänglighet och att insekter med hög kitinkoncentration troligtvis har en lägre 

smältbarhet av protein. Hundar och andra däggdjur har en viss kitinasaktivitet för 

att bryta ner kitin. De innehar dock ej endogent kitin, vilket gör exogent kitin till 

potentiell källa till allergi (Elieh Ali Komi et al. 2018). 
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2.3.4 Miljöaspekt  

Miljöpåverkan för husdjursfoder 

Alexander et al. (2020) menar att foderindustrins miljöpåverkan förbises utan att 

uppmärksammas och kartlägger i sin studie bland annat dess land- och 

vattenanvändning samt utsläpp av växthusgaser. Den årliga torrfodertillverkningen, 

riktad till hund och katt, bidrar nämligen märkvärt till de globala utsläppen med ett 

värde av 56-151 miljoner ton koldioxid-ekvivalenta utsläpp. Vidare representerar 

detta 1,1% - 2,9% av jordbrukets utsläpp globalt (Alexander et al. 2020). Kött från 

nötkreatur, en vanligt förekommande källa till protein i hundfoder, producerar 

mycket av naturgasen metan via fermentering i matsmältningssytemet (The United 

States Environmental Protection Agency 2022), vilket resulterat i ett med tiden 

stigande medialt intresse (Thorpe 2009). Alexander et al. (2020) likställer utsläppen 

från tillverkningen av husdjursfoder med det ekologiska fotavtrycket av 

Storbritanniens dubbla landyta. Ett ekologiskt fotavtryck symboliserar den 

biologiskt produktiva ytan som krävs för att både producera det vi konsumerar samt 

absorberar det avfallet som bildas (Världsnaturfonden WWF 2019). 

Insektsprotein och traditionella proteinkällors utsläpp, landyta och 

vattenanvändning 

Alexander et al. (2020) nämner även en landyta på 41-58 miljoner hektar och en 

vattenförbrukning på 5-11 km3 associerat med den globala produktionen av 

husdjursfoder. Insektsproduktionen anses generellt generera ett lågt behov av 

landyta i jämförelse med traditionella foder- och livsmedelsprodukter (Oonincx 

2021). Wang & Shelomi (2017) uttalar ett mycket lägre behov av vatten och land 

för insektsproduktion i industriell skala än för betesmark. De utrycker även att 

insekterna kan ha ett lägre vattenavtryck per gram protein än någon konventionell  

boskap.  

 

Förutom animaliskt protein används även sojabönor som proteinkälla, både i 

hundfoder och foder för produktionsdjur som sedan blir till animaliskt protein 

(Wang & Shelomi 2017). Foderindustrin använder över 80% av världens sojabönor 

(Choi 2020). Samma författare betonar insekternas yt-effektiva produktion och 

jämför denna med sojaproteinets. På en yta av ett hektar kan 150 ton insektsprotein 

respektive ett ton sojabönor produceras på ett år. 

 

Oonincx (2021) kvantifierar utsläpp, landyta och vattenanvändning för utvalda 

insekter och några vanliga normativa källor för protein. För gul mjölmask, Tenebrio 

molitor, är potentialen för global uppvärmning uppskattad till 0.99-2.65kg 

koldioxidekvivalenter och landytan 1.6 - 3.56m2 för ett kilogram färska insekter. 

Vattenanvändningen uppskattades till ett värde av 23l (0.023 m3) per gram ätbart 
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protein, alltså lägre än animaliska proteinkällor (kyckling, svin, nötkreatur) som 

varierade mellan 34-112 l (0.034 – 0.112m3) per gram protein. Författaren 

konstaterar att värdena för utsläpp och landyta per kilo ätbart protein var lägre för 

mjölmasken än de animaliska proteinkällorna. 

 

Svart soldatfluga, Hermetia illucens, uppnådde värden på 0.91 kg 

koldioxidekvivalenter och 0.05m2 land per kilo protein (Salomone et al 2017 se 

Oonincx 2021). Sojabönor utgör riktmärket med sina utsläpp på 1.7kg per kilo 

protein och 8.65m2 landyta. Källan specificerade inte vattenanvändningen för 

proteinkällorna. 

  

Medelhavssyrsa, Gryllus bimaculatus, jämfördes mot animaliskt protein i form av 

kyckling. Syrsorna estimerades äta liknande substrat som kycklingarna (Halloran 

et al. 2017 se Oonincx 2021). Data från en thailändsk producent visade att 

produktionen gav upphov till 4.35kg koldioxidekvivalenter per kg ätbart protein 

(2.57kg per kilo syrsor) och en vattenanvändning på 0.71 kubik per kilo ätbart 

protein (Oonincx 2021).  En brittisk tillverkare orsakade betydligt större utsläpp 

(21.1kg per kilo syrsor). Detta ska enligt Oonincx (2021) bero på skillnader i klimat  

och energianvändning. För kyckling från en thailändsk producent var siffrorna 8,21 

kilo koldioxidekvivalenter och 0.94 m3 vatten per kilo ätbart protein.  

 

Utöver klimat och energianvändning uppger Oonincx (2021) även energikällor, val 

av substrat till insekterna, vattenanvändning, transporter samt process för 

torkning/beredning av insekterna som varierande faktorer som påverkar ovan 

angivna komponenter. Författaren nämner även att ytterligare processer, utöver just 

insektstillverkningen, kan minska resurserna. Exempel på detta är tillvaratagande 

av insekternas exkrement i form av energikälla eller gödning. 

Ytterligare möjligheter 

Wang & Shelomi (2017) beskriver framtidspotentialen i insekternas roll som föda 

även för produktionsdjur.  Insektsproteinet kan antingen ersätta eller komplettera 

de traditionella proteinkällorna, såsom majs, soja, spannmål och fiskmjöl (Murta 

2021), och därmed minska industrins miljöavtryck (Wang & Shelomi 2017). 

Konsumenterna antas även ha en större acceptans för insekter som foder än som 

livsmedel (DiGiacomo & Leury 2019 se (Rumpold 2021).  Slutligen menar 

Oonincx (2021) att storskaliga system för insektsproduktion lär effektiviseras och 

därmed minska sin miljöpåverkan i takt med att sektorn utvecklas. 

Substrat 

Fodret som insekterna erbjuds har en tydlig inverkan på systemets miljöpåverkan 

(Oonincx 2021). Att använda outnyttjade råvaror som substrat är en metod för att 
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minska insektsproduktionens miljöpåverkan. Exempel på potentiella substrat kan 

vara gödsel, avfallsprodukter, biprodukter från livsmedelsindustrin eller förorenat 

spannmål ursprungligt avsedda för boskap, anger Oonincx (2021). Dessa 

föroreningar kan vara mykotoxiner som insekterna kan katabolisera, eller 

tungmetaller som vissa arter inte påverkas av. Oonincx (2021) menar dock att detta 

kräver vidare insikter för att kunna nyttjas säkert. Wang & Shelomi (2017) nämner 

att Svart soldatfluga har potentialen att livnära sig på en stor variation av organiska 

material, såsom gödsel, risstrån samt mat- och slaktavfall. I dagsläget regleras 

tillåtna substrat strängt inom EU, enligt samma lagar som gäller övriga 

produktionsdjur (Mcculloch & Nelson 2021). Bland annat är kontakt med kött eller 

fisk inte tillåtet, likt användandet av hushållsavfall. Mcculloch & Nelson (2021) 

hävdar dock att justeringar i lagstiftningen väntas i framtiden vilket lär tillåta fler 

valmöjligheter.  
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3.1 Insekter i hundfoder 

Tolv arter insekter används för tillfället, eller analyseras inför eventuell inklusion, 

i hundfoder. Dessa är: flugarterna svart soldatfluga (Hermetia illucens) där larven 

eller puppan används och husfluga (Musca domestica) där puppan eller larven 

används, mjölmaskarna gul mjölmask (Tenebrio molitor) och mindre mjölmask 

(Alphitobius diaperinus) samt syrsorna hussyrsa (Acheta domesticus) och 

Gryllodes sigillatus. Kackerlacksarterna är Argentinsk kackerlacka (Blaptica 

dubia), Shelfordella lateralis, Eublaberus distanti och slutligen Blaberus craniifer. 

silkesfjärilspuppa (Bombyx mori), och skalbaggen Zophobas morio i dess 

larvstadium inkluderas också. I artiklarna som användes fanns information om elva 

arters aminosyrainnehåll. 

Tabell 2. Näringsinnehåll i insektsarter, uttryckt i procent av torrsubstans 

 Råprotein Råfett Råfiber Aska Referenser 

Flugor      

SSF-L 35-57 12,8-35 9,7 7,1-12,6 1 - 4 

SSF-P  52,1 19,7  13,9 1 

HF-L  20,8  9,3 4 

HF-P 43-68 4-32  5,3 1, 3 

Mjölmaskar      

GM 44-69 23-34,2 8,5 3,9-4,5 1 - 4 

MM 64,8 22,2  4,1 1 

Syrsor      

HS 54,4-70,6 16,7-17,7 8,53 5,3-5,8 1, 5 

GS 56,4-78 17,7-21,6 6-7,5 4,79-6,6 2, 6* 

Kackerlackor      

AK 64,4 24,5  4,4 1 

SL 73,4 19,2 8,6 4,6 2 

ED 66,3 25,1  3,6 1 

BC 65 22  3,9 1 

Fjärilar      

3. Resultat 
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SF 43,8-60 25-30,1 3,24 4,3 3, 5 

      

Skalbaggar      

ZM 47 39,6  3 1 

SSF-L (svart soldatfluga, larv), SSF-P (svart soldatflga, puppa), HF-L (husfluga, larv), HF-P 

(husfliuga, puppa), SM (gul mjölmask), MM (mindre mjölmask), HS (hussyrsa), GS (Gryllodes 

sigillatus), AK (argentinsk kackerlacka), SL (Shelfordella lateralis), ED (Eublaberus distanti), BC 

(Blaberus craniifer), SF (silkesfjäril), ZM (Zophobas morio). 

Referenser: 1: Bosch et al. 2014 (använde konversionsfaktorn (KF) 6,25 för råprotein), 2: 

Kierończyk et al. 2018 (KF ej redovisat), 3: Bjone et al. 2021 (KF ej redovisat), 4: Bosch et al. 2016 

(KF 6,25), 5: Areerat et al. 2021 (KF 4,76), 6: Kilburn et al. 2020 (KF ej redovisat) *enligt deras 

leverantör 

 

Tabell 3. Aminosyror i insektsarter, uttryckt i procent av torrsubstans 

 Arg His Ile Leu Lys Met Phe Thr Val Ref 
Flugor 

SSF-L 2,05-
2,08 

2,47 2,04-
2,24 

3,14-
3,42 

2,84-
3,03 

0,69-
0,79 

1,74 1,87-
2,02 

2,87-
3,09 

1, 2 

SSF-P 2,19 2,45 2,19 3,39 2,81 0,89 1,72 1,88 3,00 1 

HF-L 2,63 3,00 2,50 3,81 3,88 1,63 3,25 2,38 3,13 1 

HF-P 26,8  2,18 3,54 4,04 1,11  2,44 2,87 2 

Mjölmaskar 

GM 2,39-
2,53 

2,65 2,35-
2,39 

3,80-
3,88 

2,86-
2,95 

0,66-
0,73 

1,77 2,08-
2,03 

3,28-
3,33 

1, 2 

MM 3,11 3,18 2,98 4,34 4,21 0,84 2,53 2,59 3,82 1 

Syrsor           

HS 4,02 2,40 2,82 4,66 4,09 1,13 2,26 2,54 4,02 1 

GS 4,12 1,58 2,80 4,96 3,35 1,16 3,48 2,76 3,99 3* 

Kackerlackor 

AK 2,25 2,90 2,06 3,41 2,58 0,84 1,74 2,00 3,48 1 

ED 2,39 2,85 2,25 3,58 2,85 0,86 1,72 2,06 3,71 1 

BC 2,54 3,00 2,40 3,84 3,06 0,78 1,76 2,15 3,97 1 

Skalbaggar 

ZM 2,16 2,26 2,35 3,38 2,49 0,75 1,74 1,93 3,06 1 

Arg (Arginin), His (Histidin), Ile (Isoleucin), Leu (Leucin), Lys (Lysin), Met (Metionin), Phe 

(Fenylalanin), Thr (Treonin), Val (Valin). 

SSF-L (svart soldatfluga, larv), SSF-P (svart soldatflga, puppa), HF-L (husfluga), HF-P (husfluga, 

puppa), SM (gul mjölmask), MM (mindre mjölmask), HS (hussyrsa), GS (Gryllodes sigillatus), AK 

(argentinsk kackerlacka), ED (Eublaberus distanti), BC (Blaberus craniifer), SF (silkesfjäril), ZM 

(Zophobas morio). Ref (referenser): 1: Bosch et al. 2014, 2: Bosch et al. 2016, 3: Kilburn et al. 

2020 *Enligt deras leverantör. 
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Jämfört med AAFCO:s riktlinjer (tabell 1) når de elva insekter som redovisas upp 

till tillräckliga mängder aminosyror (tabell 3). Den senare är dock en tabell om 

själva insekternas aminosyreinnehåll, och inte en innehållsförteckning på foder som 

innehåller insekter. I foder kommer endast en viss del bestå av insektsmjöl, vilket 

betyder att procenten aminosyror minskar i jämförelse. 

3.2 Näringsfysiologi 

3.2.1 Smältbarhet 

Åtta artiklar beskriver hundars smältbarhet av olika insekter och har sammanlagt  

analyserat smältbarheten av tio arter.  

Svart Soldatfluga, Hermetia illucens 

Studiedesignen av de fem studier som analyserade smältbarheten av larv från svart 

soldatfluga var enligt följande. Tre artiklar undersökte resultatet in vitro och tre in 

vivo. Penazzi et al. (2021) använde, för in vivo-analysen, sex West highland white 

terriers i en studie med crossover design, där inblandningen av avfettat mjöl från 

svart soldatflugelarv var 36,5 % av den totala vikten foder. Övrigt protein var 1 % 

“övriga ingredienser”, där bland annat hydrolyserad fågellever ingick. Abd El-

Wahab et al. (2021) använde sex beaglar i en crossoverstudie. Studien använde ett 

grundfoder och bytte ut 30 % av detta foder till mjöl från fågel respektive delvis 

avfettat mjöl från soldatflugelarv. Grundfodret innehöll även 8,81 % risprotein. 

Därmed framställdes två olika foder, båda med ursprung från grundfodret. Kröger 

et al. (2020) utförde en crossoverstudie på tolv beaglar som fick äta foder med larv 

från svart soldatfluga respektive lamm som primära proteinkälla. Insektsmjölet var 

avfettat och utgjorde 20 % av fodret medan övrigt protein bestod av potatisprotein. 

 

Resultatet från de fem studier som studerade smältbarheten av organiskt material 

från svart soldatfluglarv var mellan 82,4 % och 92,04 %, in vitro och in vivo 

inräknat (Bosch et al. 2014, 2016; Kröger et al. 2020; Abd El-Wahab et al. 2021; 

Penazzi et al. 2021). Två artiklar undersökte in vitro smältbarhet av organiskt  

material från larver och kom fram till resultaten: 82,4 % (Bosch et al. 2016), 84,3 

% (Bosch et al. 2014). Penazzi et al. (2021) mätte in vitro-smältbarheten av 

organiskt material i ett foder med svart soldatfluga som enda proteinkälla och fick 

resultatet 92,04 %. Samma studie gjorde en estimering av in vivo smältbarheten 

efter att ha undersökt smältbarheten in vitro och beräknade den till 88,41 %. Tre 

studier har utvärderat smältbarhet av organiskt material in vivo med resultat från 

83,6 % (Abd El-Wahab et al. 2021) till 86,9 % (Kröger et al. 2020). Övriga resultat 

var 85,04 % och 86,46 % (Penazzi et al. 2021).  
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Bosch et al. (2014) mätte in vitro smältbarheten av organiskt material från puppa 

av svart soldatfluga med resultatet 68,1 %. 

 

Smältbarheten av råprotein i svart soldatflugelarv utvärderades av tre artiklar vilket 

påvisade smältbarhet mellan 75,8 % och 82,3 %, in vitro och in vivo inräknat. 

Endast Penazzi et al. (2021) mätte först in vitro och kom fram till 82,3 % 

smältbarhet. Utifrån det estimerade de in vivo-smältbarheten till 80,7 %. När de 

sedan analyserade avföring med två olika metoder fick de fram 75,8 % och 78,2 %. 

Kröger et al. (2020) kom fram till 77,3 % och Abd El-Wahab et al. (2021) 82,3 %. 

Bosch et al. (2014) och Bosch et al. (2016) analyserade smältbarheten av protein in 

vitro efter kväveanalys med resultaten 89,7 % respektive 87,7 %. När smältbarheten 

av protein analyserades från puppa blev resultatet 77,7 % (Bosch et al. 2014) 

 

Tre artiklar analyserade smältbarheten av råfett i larver. Resultaten var mellan 94,5 

% (Abd El-Wahab et al. 2021) och 97,1 % (Kröger et al. 2020). Penazzi et al. (2021) 

utförde två olika analyser och kom fram till 96,4 % respektive 96,75 %. Alla 

analyser utfördes in vivo. 

 

Penazzi et al. (2021) och Kröger et al. (2020) undersökte smältbarheten av råfiber 

och kom fram till resultaten 7,7 % (Kröger et al. 2020) och 18,83 % respektive 23,6 

% (Penazzi et al. 2021). 

Gul Mjölmask, Tenebrio molitor 

Endast två artiklar beskrev smältbarheten av gul mjölmask som larv och mätte båda 

två in vitro, utan inblandning i foder. De fick fram en smältbarhet av organiskt  

material på 92,2 % (Bosch et al. 2016) respektive 91,5 % (Bosch et al. 2014). 

Smältbarheten av råprotein var enligt Bosch et al. (2014) 91,3 % medan det var 92,5 

% enligt Bosch et al. (2016). 

Hussyrsa, Acheta domesticus 

Areerat et al. (2021) och Bosch et al. (2014) undersökte hundars smältbarhet av 

hussyrsa. Bosch et al. (2014) utförde studien in vitro, utan inblandning i foder, 

medan Areerat et al. (2021) utförde studien in vivo. I den sistnämnda studien ingick 

50 hälsosamma blandrashundar som delades upp i fem grupper med tio i varje. 88 

% av det organiska materialet var smältbart i studien av Bosch et al. (2014). I den 

andra studien undersöktes smältbarheten vid inblandning av 10 % respektive 20 % 

mjöl från hussyrsa (Areerat et al. 2021). Resultatet var 76,9 % smältbarhet vid 10 

% inblandning av syrsa och 76,0 % för 20 % inblandning av syrsa. När samma 

författare undersökte råprotein kom de fram till 75,4 % smältbarhet vid fodret med 

10 % syrsa och 76,9 % vid 20 % syrsa.  Övrigt protein var soja- och fågelmjöl. 

Bosch et al. (2014) analyserade smältbarheten av råprotein in vitro med resultatet 
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91,7 %. Smältbarheten av råfett var enligt Areerat et al. (2021) 92, 7 % och 92,0 % 

för 10 % respektive 20 % syrsa. 

Gryllodes sigillatus 

Kilburn et al. (2020) undersökte smältbarhet av foder med olika koncentrationer 

mjöl från syrsan Gryllodes sigillatus. Studien utfördes in vivo på 32 beaglar som 

delades upp i fyra jämna grupper, inklusive kontrollgrupp. Foder med 8 % 

inkludering gav en smältbarhet av organiskt material på 89,4 %, råprotein 84,8 %, 

fett 95,7 % och fiber 43,7 %. För fodret med 16 % mjöl från G. sigillatus var 

smältbarheten för organiskt material 90,0 %, för råprotein 86,0 %, för fett 96,0 % 

och för fiber 61,3 %. Fodret med högst koncentration av insekten, 24 %, gav en 

smältbarhet av organiskt material på 86,8 %, råprotein 82,1 %, fett 94,8 % och fiber 

46,3 %. 

Silkesfjäril, Bombyx mori 

Areerat et al. (2021) undersökte smältbarheten av, förutom hussyrsa, även 

silkesfjärilspuppa, in vivo. Även där ingick 50 blandrashundar som delades upp i 

grupper med tio i varje. Inblandningen av insektsmjöl i fodret var 7 % respektive 

14 %. Vid 7 % var smältbarheten 79,9 % organiskt material, 78,0 % råprotein och 

95,1 % råfett. Vid 14 % var smältbarheten 77,9 % organiskt material, 77,3 % 

råprotein och 92,8 % råfett. 

Övriga insekter 

Bosch et al. (2014) undersökte hundars smältbarhet av fem övriga insekter, in vitro. 

De var: Alphitobius diaperinus (mindre mjölmask), Blaptica dubia (argentinsk 

kackerlacka), Zophobas morio (svenskt namn saknas), Eublaberus distanti (svenskt 

namn saknas) och Blaberus craniifer (svenskt namn saknas). De värden som mättes 

var smältbarhet av organiskt material och råprotein. 

 

Smältbarheten av organiskt material var mellan 77,8 % och 91,1 % för Eublaberus 

distanti respektive Zophobas morio. Resterande insekter hade smältbarheter på 79,4 

%, 84,0 % och 90,2 % för Blaberus craniifer, Blaptica dubia respektive Alphitobius 

diapernius. Samma studie mätte även smältbarheten av råprotein efter analys av 

kväve. Även där hade Eublaberus distanti lägst smältbarhet och Zophobas morio 

högst, med resultaten 76,4 %. respektive 92,0 %. Däremellan var resultaten 78,4 %, 

83,8 % och 91,5 % för Blaberus craniifer, Blaptica dubia respektive Alphitobius 

diapernius. Av dessa insekter hade de tre kackerlackorna den lägsta smältbarheten 

av råprotein, mellan 76,4 och 83,8 %, vilket enligt Hawkey et al. (2021) skulle 

kunna förklaras av att insekter med hög kitinkoncentration, som adulta insekter, 

troligtvis har en lägre smältbarhet av bland annat protein.  
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3.2.2 Avföringskvalitét 

Fyra studier kontrollerade avföringskvalitét hos hundar som förtärt foder med 

insekter eftersom det utgör en så stor roll i hundägarens uppfattning av fodrets 

kvalitet (Abd El-Wahab et al. 2021). Avföringskvalitét bedöms via uppskattning av 

mängd, storlek, konsistens, form och frekvens av avföring, och för gradering kan 

olika skalor användas (Wortinger & Burns 2015). Insekter innehåller dessutom 

mycket fett (Kröger et al. 2020), vilket i för stora mängder kan leda till diarré och 

försämra avföringskvalitéten (Abd El-Wahab et al. 2021).  

 

Svart soldatfluga, hussyrsa, silkesfjäril och G. sigillatus var de insekter som 

studierna undersökte. 20 % avfettat respektive 30 % delvis avfettat insektsmjöl 

ingick i fodren med svart soldatfluga (Kröger et al. 2020; Abd El-Wahab et al. 

2021). Areerat et al. (2021) analyserade mjöl från husyrsa i foder med 10 respektive 

20 % inkludering och mjöl från silkesfjärilspuppa med 7 respektive 14 % 

inkludering, studien nämner inte om insekterna är avfettade. Kilburn et al. (2021) 

uförde en studie om G. sigillatus med 8, 16 samt 24 % insektsmjöl i fodret och 

använde inte avfettade insekter. 

 

Inklusion av svart soldatfluga i hundfoder ger god avföringskvalitét (Kröger et al. 

2020; Abd El-Wahab et al. 2021), men endast den senare studien visade signifikant 

bättre avföringpoäng (ett mått på avföringens form och konsistens) jämfört med 

kontrollgruppen. Däremot såg de ingen signifikant skillnad i mängd avföring, vilket  

Kröger et al. (2020) gjorde, med signifikant mindre avföring hos de hundar som åt 

insektsfoder.  

 

En reviewartikel från 2021 (Bosch et al.) refererar till två andra artiklar som visar 

på positiv avföringskvalitét efter foder med 20 respektive 30 % mjöl från svart 

soldatfluga. 

 

Även foder med hussyrsa och silkesfjäril gav bra kvalitét på avföring, men inte 

heller där fanns en signifikant skillnad mellan kvalitéten eller mängden på det 

experimentella fodret och kontrollfodret (Areerat et al. 2021).  

 

En annan studie visade på en signifikant större mängd avföring ju högre andel G. 

sigillatus som användes i fodret (Kilburn et al. 2020). De såg även en bra 

avföringskvalitet, dock inte signifikant bättre än för foder utan G. sigillatus. 
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3.3 Allergi 

Flertal foderföretag med insektsprodukter marknadsför dessa som hypoallergeniska 

(Beynen 2018 se Bosch & Swanson 2020) och ses därmed som fördelaktig föda för 

hundar med konstaterad eller misstänkt kostallergi (Jiminy’s u.å.; MERA-The 

Petfood u.å.; Petgood u.å.; TROVET u.å.). Samtliga foderföretag grundar slutsatsen 

på insekternas roll som en ny eller exotisk proteinkälla, alltså en källa för protein 

som är främmande för kroppens immunsystem, vilket även Bosch & Swansson 

(2020) bekräftar. Därav är risken för reaktion låg då immunsystemet inte hunnit 

utveckla en intolerans mot dessa proteiner (Lee et al. 2021). Wakefield et al. (2021) 

menar dock att det studerade materialet inom området är begränsat. 

 

Lee et al. (2021) undersökte effekten av hypoallergeniskt foder baserat på 

insektsprotein via 19 hundar med konstaterade allergiorsakade hudreaktioner. 

Hundarna i studien utfodrades antingen med insektsprotein från gul mjölmask eller 

hydrolyserat laxprotein. Kontrollgruppen intog kommersiellt eller egenkomponerat  

foder enligt ägarens preferenser. Symtomen såsom allvarlighetsgrad av klåda, 

hudproblem och transepidermal vattenförlust övervakades och hundarnas sedan 

tidigare ordinerade medicinering fortskred under studiens gång (Lee et al. 2021). 

 

Efter tolv veckor sågs en signifikant skillnad mellan gruppen utfodrad med 

insektsprotein och kontrollgruppen gällande hudsymtom. Inom insektsgruppen 

sågs även en signifikant skillnad från och med studiens start (vecka noll) till vecka 

åtta. Transepidermala vattenförlusten var även signifikant lägre vid tolv veckor för 

insektsutfodrade hundar än urvalet som intog kontrolldieten. Behovet av 

medicinering var nästintill oförändrad. Lee et al. (2021) diskuterade dock den 

påvisade signifikansen mellan insektsgruppen och de hundar som utfodrades med 

lax-baserad föda, där ett intag av lax-fodret gav lägre graderade hudsymtom vid 

både åtta och tolv veckor. Insektsbaserade födan gav en större förbättring av 

hudsymtomen under studiens gång än den laxbaserade kosten. Lee et al (2021) 

menar därför att insektsbaserat foder kan ha en högre hypoallergenicitet än foder 

med hydrolyserat laxprotein.  

 

Ytterligare en nämnd fördel är att insektsproteinet innehåller kitin, vilket påverkar 

tarmens mikrobiota, som i sin tur kan gynna hudens hälsa (Lee et al. 2021).  De 

hänvisar till en studie utförd av Khempaka et al (2011) som undersökte effekten av 

en utfodring med kitin hos kycklingar. Studien menar att nedbrytningsprodukterna 

från kitin kan hämma tillväxt av skadliga bakterier i cecum och även öka mängden 

producerat butyrat. Den flyktiga fettsyran butyrat innehar antiinflammatoriska 

egenskaper, samt en inhiberande effekt på Escherichia coli och Salmonella i 

tarmens mikrobiota (Khempaka et al. 2011). Lee et al (2021) menar dock att 

ytterligare forskning krävs för att fastställa denna effekt hos hund. Geun Lee (2009) 
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hävdar istället att det exogena kitinet kan stimulera immunceller i form av bland 

annat makrofager, och ge upphov till en allergenisk inflammation. 

 

Överkänslighet mot kvalster är vanligt förekommande hos hund (Premrov Bajuk et 

al. 2021). Då insekter är släkt med denna undergrupp undersökte Premrov Bajuk et 

al. (2021) risken för korsreaktioner hos hundar med kvalsterallergi som intar 

insekter i födan. Premrov Bajuk et al (2021) beskriver korsreaktioner som ett 

“immunmedierat fenomen då IgE-antikroppar känner igen och binder till liknande 

allergeniska molekyler och utlöser immunsvaret.”. (Premrov Bajuk et al. 2021) 

Detta sker oftast vid allergener hos nära besläktade arter, fortsätter författarna. 

Fenomenet är viktigt av flera skäl, bland annat risken för reaktion vid introduktion 

till nya livsmedel (Premrov Bajuk et al. 2021). 

 

I studien användes proteiner från Gul mjölmask och förrådskvalsterarterna T. 

putrescentiae och A. siro. Gul mjölmask innehåller flertal olika proteiner, såsom de 

IgE-bindande och korsreagerande allergenerna α-amylas, argininkinas, 

tropomyocin, och hexamerin. Dessa anses utgöra de viktigaste kostrelaterade 

allergenerna på humansidan (Premrov Bajuk et al. 2021). Både kliniskt friska och 

allergiska hundar ingick i studien, totalt 31 stycken och samtliga var främmande till 

en kost baserad på Gul mjölmask. Deras serum testades för förekomst av IgE-

antikroppar mot kvalster. Vidare undersöktes eventuella bindningar mellan 

antikropparna och protein från masken som vidare kan tyda på en potentiell 

korsreaktion. 

 

Premrov Bajuk et al. (2021) kunde bekräfta bindningar mellan IgE-antikroppar och 

proteiner från Gul mjölmask. Skillnaden mellan den friska och allergiska gruppen 

var dock inte signifikant. I proteinextrakt från masken sågs flertal IgE-reaktiva 

proteiner kända för korsreaktioner hos människor. Vid kartläggning av dessa 

allergena proteiner identifierades även strukturer som liknande de allergener som 

finns hos pollen och frukter (Premrov Bajuk et al. 2021). Slutligen visar studien att 

resultaten tyder på en risk för klinisk korsreaktivitet hos hundar med kvalsterallergi. 

Därav bör försiktighet utövas vid utfodring med foder baserat på Gul mjölmask till 

dessa hundar (Premrov Bajuk et al. 2021). 

 

Flera studier nämner en övrig potentiell påverkan på immunsystemet av 

insektsbaserade proteiner. En av dessa studier är Mouithys-Mickalad et al. (2020) 

som undersökte potentialen hos Svarta soldatflugans antioxidativa egenskaper, i 

jämförelse med kyckling- och fiskmjöl. Antioxidanterna kan inhibera eller minska 

oxidation, och därmed minska antalet fria radikaler och reaktiva syreföreningar 

(Wakefield et al. 2021 ; Mouithys-Mickalad et al. 2020).  Dessa kan på lång sikt 

orsaka cellskador och cancer, likväl nedsatt immunförsvar, menar Mouithys-
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Mickalad et al. (2020. Derivatet från flugan ansågs mer fördelaktig som källa till 

antioxidativ effekt i djurfoder, fastslår Mouithys-Mickalad et al. (2020). 

 

Även Kröger et al. (2020) undersökte Svarta soldatflugans immunologiska 

påverkan, då en potentiell risk för allergier ansågs föreligga. För att utesluta en 

negativ inverkan på matspjälkning och immunologiska egenskaper utreddes, utöver 

immunförsvar, även parametrar såsom smältbarhet och avföring. Studien såg till 

förekomsten av lymfocyter i blodet hos hundar som utfodrades med foder med 

insekten som proteinkälla. Ingen skillnad i immunfunktionen kunde ses mellan 

insektsfodret eller kontrollfodret innehållandes lamm (Kröger et al. 2020). De 

nämner dock att det inte är säkert hur, eller om, insekter kan påverka värdens 

immunsystem och menar, likt Premrov Bajuk et al. (2021), att mer underlag krävs 

för en säker framtida användning av insektsprotein.  
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Denna litteraturstudie vill svara på vilka arter insekter som för tillfället finns att 

använda till hundfoder, hur hundar kan ta upp och leva på foder innehållande de 

arterna, samt om dessa foder kan lämpa sig som allergifoder. För att svara på 

frågeställningarna användes 14 studier, med sammanlagt tolv arter insekter, och 

med fokus på vuxna hundar. I diskussionen kommer fokuset ligga på arterna svart 

soldatfluga, gul mjölbagge, hussyrsa, syrsan Gryllodes sigillatus och 

silkesfjärilspuppa, som är de insekter där det fanns mest information att tillgå. 

4.1 Näringsinnehåll och smältbarhet 

4.1.1 Proteininnehåll i insekter 

Insekter har från tidigare studier visats innehålla höga nivåer protein vilket gör dem 

till en potentiell ny proteinkälla inom både mat- och foderindustrin. För att räkna ut 

råproteinnivån används i många fall formeln 6,25 x N, vilken beräknar 

koncentrationen av proteinet med hjälp av kvävenivån och konversionsfaktorn 6,25 

(Hawkey et al. 2021). Detta kan bli problematiskt när insekter som kackerlackor 

eller syrsor analyseras för att mäta proteinet. De har mycket kitin i bland annat sitt 

exoskelett och därför mycket kväve, vilket gör att proteinnivån kan se ut att vara 

mycket hög. Enligt en artikel från 2017 (Jonas-Levi & Martinez 2017) är 

proteinnivån i insekter överskattad och en ny metod för att på ett mer exakt sätt 

räkna ut koncentrationen bör tas fram. 

 

Hussyrsa kan nämnas som ett exempel på hur stora skillnader det kan bli beroende 

på hur råproteinet beräknas. Areerat et al. (2021) beräknade proteinvärdet på 

hussyrsor med konversionsfaktorn 4,76 istället för 6,25 för att kompensera för det 

höga kitininnehållet, efter en studie på tre arter insektslarver (Janssen et al. 2017). 

Författarna fick fram proteinvärdet 54,4 % för adulta hussyrsor (Areerat et al. 

2021), medan en tidigare studie gjord av Bosch et al. (2014) använde faktorn 6,25 

och fick ett högt proteinvärde på 70,6 % av torrsubstansen hos adulta hussyrsor. 

Proteinnivån Areerat et al. (2021) fick fram är troligen närmare det sanna värdet då 

de har anpassat sig efter en högre kitinnivå. Däremot är konversionsfaktorn 4,76 

framtagen på larver av andra arter (Janssen et al. 2017), så en artspecifik standard 

4. Diskussion 
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för de olika ätbara insekterna bör utvecklas för att kunna få så exakta värden som 

möjligt. Förslag från tidigare studier för bland annat hussyrsa är konversionsfaktorn 

5,0 (Ritvanen et al. 2020) och 5,33 (Boulos et al. 2020). För de andra insekterna 

som ingår i denna litteraturstudie där konversionsfaktorn är redovisad är den 6,25 

(tabell 2) och en viss överskattning av mängd protein är därför sannolik. Om detta 

tas i beaktning i fodertillverkningen behöver det dock inte skapa problem då 

smältbarheten av proteinet och mängden aminosyror är det viktiga och inte 

mängden protein (AAFCO - Association of Amarican Feed Control Officials 2014). 

4.1.2 Upptag av näringsämnen 

För att få ut tillräcklig näring av ett foder behöver vissa mängder av det kunna tas 

upp och smältas av kroppen. Fodret behöver även innehålla tillräckliga mängder 

essentiella aminosyror och fettsyror. Fokus i diskussionen kommer ligga på 

aminosyror och proteinkvalitét. Kontrollfodren som användes i in vivo-analyserna 

hade smältbarheter av protein mellan 72,41 % och 88,2 %. Proteinkällorna som 

användes var hjort, soja, fågel och lamm. Ingen av studierna uppgav om 

foderkällorna var slaktbiprodukter eller ej.  

Svart soldatfluga, Hermetia illucens 

Larver från svart soldatfluga har enligt in vivo-analyser en smältbarhet av protein 

mellan 75,8 % och 82,33 % (Kröger et al. 2020; Abd El-Wahab et al. 2021; Penazzi 

et al. 2021), vilket ligger i närheten av rekommendationerna från FEDIAF (2021). 

Penazzi et al. (2021) använde ett foder där insektsmjöl från svart soldatfluga var i 

stort sett den enda proteinkällan (förutom 1 % ”övrigt” där hydrolyserad fågellever 

ingick), med 36,5 % inblandning i fodret. Smältbarheten av proteinet var 75,8 % 

och 78,22 %, in vivo, beroende på vilken analysmetod de använde, vilket är lite 

lägre än FEDIAF (2021) rekommenderar. Fodret innehöll dock, trots den lägre 

smältbarheten, tillräckliga mängder av alla essentiella aminosyror som 

analyserades. Tryptofan analyserades inte. Resultatet visar därmed att en god 

proteinkvalitét skulle kunna uppnås med foder som har mjöl från svart 

soldatflugelarv som enda proteinkälla, men för att säkert kunna säga det behöver 

liknande foder med svart soldatfluga som enda proteinkälla analyseras även för 

tryptofan. Studien använde avfettat insektsmjöl, vilket betyder att det fett som tagits 

bort från insekten gör att andelen protein, och därmed aminosyrorna i 

torrsubstansen, ökar i procent. På grund av den höga fettnivån i insekter är 

avfettning ett hjälpmedel för att minska risken för problem som kan uppkomma 

med för fettrikt foder, och ger samtidigt en högre procentuell nivå av protein, och 

därmed aminosyror. 
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Även när proteinkällan endast delvis kommer från svart soldatfluga fann Abd El-

Wahab et al. (2021) att deras experimentella foder når minimumnivån för de tre 

essentiella aminosyror de analyserade, in vivo (lysin, metionin och treonin). 

Smältbarheten var över rekommendationerna på 82,3 %. Denna studie använde sig 

av endast delvis avfettat insektsmjöl med vilket gav fodret ett fettinnehåll på 13,3 

%, jämfört med kontrollfodrets 9,93 %. Den tredje studien som analyserade 

smältbarhet av larv från svart soldatfluga, in vivo, redovisade inte 

aminosyrainnehållet i fodret, men såg en smältbarhet av protein på 77,3 % (Kröger 

et al. 2020). På grund av bristande information om aminosyrorna är det svårt att dra 

slutsatser om huruvida de två foder med delvis inkluderat insektsprotein – 30 % 

respektive 20 % insektsmjöl (Kröger et al. 2020; Abd El-Wahab et al. 2021) – från 

svart soldatfluga har tillräcklig hög proteinkvalitét för att kunna användas som 

helfoder för hund. Däremot bör ett foder med delvis inkludering, i kombination med 

annat fullgott protein, nå rekommendationerna eftersom det finns goda möjligheter 

att ett foder med endast svart soldatfluga som proteinkälla gör det. Alla tre studierna 

bedömde att deras experimentella foder har en god proteinkvalitét och att det kunde 

mäta sig med kommersiellt foder (Kröger et al. 2020; Abd El-Wahab et al. 2021; 

Penazzi et al. 2021).   

Gul Mjölmask, Tenebrio molitor 

In vitro-analyser på smältbarheten av råprotein gav värden på 91,5 % och 92,2 % 

(Bosch et al. 2014; Bosch et al. 2016). Det höga värdet smältbart råprotein och 

tillräckliga mängder av aminosyror i insekten visar på ett protein av god kvalitét. 

Gul mjölmask innehåller mycket fett, Bosch et al. (2014) mätte 33,9 % av 

torrsubstansen medan referenssubstraten endast innehåller 2,5 till 12,8 % i 

fågelmjöl respektive sojamjöl. Den höga fettnivån kan skapa problem för hundarna 

om den inte tas i beaktning vid fodertillverkning (Marks 2013). Avfettning, 

alternativt att endast inkludera en viss del av mjöl från gul mjölmask blandat med 

en annan, fettsnålare proteinkälla kan vara en bra idé för att ändå kunna nyttja gul 

mjölmask som proteinkälla till hundar.  

Hussyrsa, Acheta domesticus 

In vivo-analyser av foder med delvis inkludering av hussyrsa gav smältbarheter av 

protein mellan 75,4 % och 76,9 % för 10 % respektive 20 % mjöl från syrsan, medan 

kontrollfodret bara hade en smältbarhet på 72,8 % (Areerat et al. 2021). Det fanns 

ingen signifikans mellan högre andel insekter och högre smältbarhet. Två 

essentiella aminosyror i fodret (lysin och metionin) samt kombinationen metionin-

cystine jämfördes i studien med rekommendationer från AAFCO. Alla foder de 

använde sig av nådde upp till rekommendationerna, men vid användning av 

FEDAIFs riktlinjer för ett foder med protein av god kvalitet så bör aminosyrorna i 

fodret öka med 10 % om smältbarheten är under 80 %. De experimentella fodren 

från studien kommer inte upp i de nivåerna av metionin-cystin, men utesluter inte 



32 

att en delvis inblandning av hussyrsa tillsammans med annat protein av hög kvalitét 

kan göra det. Även här behövs det fler studier som mäter hur olika nivåer av 

proteinet i foder kan ge så bra kvalitét som möjligt. Bosch et al. (2014) analyserade 

smältbarheten i själva insekten – inte inblandat i foder – för att bestämma 

proteinkvalitét och fick fram 91,7 % smältbarhet.  

Gryllodes sigillatus 

Foder med syrsan Gryllodes sigillatus visar på en god proteinkvalitét med en 

smältbarhet över 80 %, både när det är enda proteinkällan såväl som en del av 

proteinet i foder (Kilburn et al. 2020). Även aminosyror finns det tillräckligt av, i 

själva insekten. Aminosyrorna i fodret redovisades inte. Aminosyrorna i fodret 

redovisades inte. Däremot var de högre i själva insekten jämfört med aminosyrorna 

i larv från svart soldatfluga. Larv från svart soldatfluga kunde ingå i ett foder med 

tillräckliga mängder aminosyror, trots dess lägre mängd aminosyror i insekten. Det 

finns därför en möjlighet att detta även kan vara möjligt för G. sigillatus, men för 

att säkert kunna säga det behövs studier som utforskar aminosyrakoncentrationen i 

foder med Gryllodes sigillatus. 

Silkesfjärilspuppa, Bombyx mori 

Smältbarheten av protein var strax under 80 % både vid 7 % insektsmjöl och 14 % 

inblandning av insektsmjöl (Areerat et al. 2021). Precis som för hussyrsa var det 

aminosyrorna metionin och lysin, samt kombinationen metionin-cysteine i fodren 

som analyserades. Jämfört med hussyrsan var dock nivåerna av aminosyrorna 

tillräckligt höga även efter omräkning enligt FEDIAFs (2021) riktlinjer. Puppan har 

därför, efter ytterligare analyser om återstående aminosyror, goda möjligheter att 

bli ett bra helfoder för hundar. 

Övriga insekter 

Inga studier har utförts in vivo på de övriga insekterna, men Bosch et al. (2014) 

utförde en in vitro-studie på bland annat Alphitobius diaperinus (mindre mjölmask), 

Blaptica dubia (argentinsk kackerlacka), Zophobas morio (en skalbagge, svenskt 

namn saknas), Eublaberus distanti (en kackerlacksart, svenskt namn saknas) och 

Blaberus craniifer (en kackerlacksart, svenskt namn saknas).  

 

En in vivo-studie hade kunnat ge högre relevans av resultaten då de är utförda på 

individer som fodret är designat för, och inte enbart under simuleringar av mag-

tarmkanalen (Muttakin et al. 2019). Däremot är in vitro analyser en början för att 

få en förståelse till hur digestionen för de olika insekterna skulle kunna ske. Mer 

djupgående studier, framför allt in vivo-analyser, kan bygga på den kunskapen och 

föra forskningen om dessa insekter i hundfoder framåt.  
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4.1.3 Avföringskvalitét 

Avföringskvalitét är något som djurägare ofta sammankopplar med bra tarmhälsa, 

och är för många en viktig del i hur bra de tycker att ett foder är (Bosch et al. 2014; 

Bosch & Swanson 2020; Abd El-Wahab et al. 2021). I fyra studier användes 

avföring både till hjälp för att analysera smältbarheten, men också för att undersöka 

kvalitéten och avföringspoängen. Arterna svart soldatfluga, silkesfjäril, samt 

syrsorna hussyrsa och G. sigillatus användes i dessa studier och har alla visat ge en 

bra kvalitét på avföringen i nivå med kontrollfodren som användes (Kilburn et al. 

2020; Kröger et al. 2020; Areerat et al. 2021), och i en studie med svart soldatfluga, 

signifikant högre avföringspoäng (Abd El-Wahab et al. 2021). Avföringskvalitet 

beror dock inte enbart på proteinet i fodret utan även mängden fibrer, smältbarheten 

av fodret, mängden torrsubstans och toleransen av fett (Abd El-Wahab et al. 2021). 

Bakterier och virus samt yttre påverkan som kan leda till stress ger också försämrad 

kvalitet, och kan påverka resultaten (Sjaastad et al. 2016). Insekter innehåller 

mycket fett vilket kan öka risken för diarré (Marks 2013), och flera studier använder 

sig av avfettat insektsmjöl för att kunna använda tillräckliga mängder protein i 

förhållande till fett. 

 

Även fibermängden spelar stor roll och kan förutom att minska smältbarheten av 

foder dessutom öka mängden avföring (Burrows et al. 1982). Kilburn et al. (2020) 

fann att syrsan G. sigillatus gav hundar signifikant mer avföring ju större andel 

insektsmjöl fodret innehöll, troligen just på grund av den höga mängden kitin och 

därmed osmältbart material i insekten. Denna skillnad kunde dock inte ses för 

hussyrsa (Areerat et al. 2021), detta trots att fodret som användes i studien innehöll 

en högre procent råfiber. Samma studie redovisade inte smältbarheten för råfiber, 

så det är oklart om mängden smältbart fiber för de olika arterna kan ha påverkat 

mängden avföring. Areerat et al. (2021) använde ett kontrollfoder med en 

fibermängd som var närmare de experimentella dieterna än Kilburn et al. (2020) 

gjorde (2,67 % respektive 1,92 %, där den högsta koncentrationen fiber i det 

experimentella fodret var 3,93 % respektive 3,86 %). Även skillnad i fiber mellan 

kontrolldieten och den experimentella dieten kan vara en faktor som påverkar 

skillnaden i avföringsmängd. Under båda studierna samlades avföring dagligen 

under 29 dagar. Areerat et al. (2021) lät avföringen ligga kvar under dagen medan 

Kilburn et al. (2020) använde gallergolv för att avföringen skulle falla igenom och 

på så sätt minska risken för koprofagi. Risken att hundarna från den förstnämnda 

studien skulle äta avföring endast efter att ha ätit insektsbaserat foder, och på en 

sådan nivå att det har påverkat resultaten eller ändrat en signifikant skillnad får ses 

som liten, men kan vara något att tänka på till kommande studier. 
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4.2 Insektsprotein vid allergi 

Underlaget för insektsproteinets potential hos allergiska individer är dessvärre 

svagt och dess möjligheter respektive risker presenteras vart annat. Detta arbete 

behandlar i huvudsak två olika studier gjorda inom ämnet. Studien utförd av Lee et 

al. (2021) granskade implementering av ett foder på Gul mjölmask hos hundar med 

kutana allergisymtom. Trots en signifikant förbättring i hudförändringar och 

hudbarriärens funktion efter tolv veckor, var denna inte tillräcklig för att förmildra 

klåda eller behov av medicinering. Författarna identifierar studiens brister på egen 

hand och nämner bland annat en utebliven analys av protein från Gul mjölmask 

som kunnat konstatera eventuell hypoallergenicitet. Även en utvärdering av kostens 

effekt på tarmens mikrobiota i form av fekal analys nämns. Detta hade skänkt 

ytterligare underlag som talar för insekternas fördel i deras roll som födokälla hos 

den allergiska hundpopulationen. 

  

Flera forskare berör insekternas potentiella påverkan på immunförsvaret hos den 

individ som förtär dem. Det är inte bara de påvisade antioxidativa egenskaperna 

som redogörs, utan även kitinets möjligheter och risker. I studien av Premrov Bajuk 

et al. (2021) påvisas en risk för allergisk korsreaktion mellan förrådskvalster och 

kitinet från Gul mjölmask, något som rimligen kan appliceras på flera arter av 

insekter som inkluderas i foder. Även en tidigare studie skriver att det exogena 

kitinet kan stimulera immunförsvaret och ge upphov till en allergen inflammation  

(Lee 2009). Till skillnad från Lee (2009) och Primrov Bajuk et al. (2021) menar 

istället Lee et al. (2021) att kitinet kan vara till fördel för immunförsvaret. Kort och 

koncist skriver Lee et al. (2021) om en förändring i tarmens mikrobiota som vidare 

skall vara till fördel för hudens hälsa, något som skulle gynna de hudförändringar 

som ses vid allergi hos hund. Detta skulle förklaras av att mikrobiotans nedbrytning 

av kostfibret påverkar dess sammansättning vilket tillför vidare effekter, i form av 

exempelvis förändrad fördelning av slutprodukterna efter mikrobernas 

fermentering eller minskad förekomst av skadliga bakterier. Lee et al. (2021) 

hänvisar sitt påstående till en studie som i sin tur fann en ökad mängd av den 

antiinflammatoriska fettsyran butyrat och reducerat antal skadliga bakterier, som 

följd av kitin i kosten (Khempaka et al. 2011). Att resultaten påvisades hos 

kycklingar vars gastrointestinalkanal skiljer sig nämnvärt från hundens, utgör ett 

observandum. Salem et al. (2018) bekräftar dock mikrobiotans förmåga att påverka 

värdens hudhälsa samt butyratets antiinflammatoriska egenskaper (Salem et al. 

2018). Dessa motsägelsefulla uppgifter gör det svårt att dra en slutsats kring kitinets 

faktiska effekter. 

  

Flertal foderföretag med insektsbaserade foder (bl.a. MERA petfood, Petgood, 

TROVET) marknadsför dessa som hypoallergeniska, vilket även speglas i 

litteraturen via exempelvis Bosch & Swanson (2020). Dessa författare ifrågasätter 
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även det vetenskapliga underlaget för insektsproteinets påstådda hypoallergeniska 

fördelar. Jordbruksverket (2017) förtydligar EU-regelverket och nämner att 

påståenden om foder är ett svårt kapitel i märkningsregelverket och påståendena 

som görs gällande fodret skall vara objektiva och kunna iakttas eller mätas, samt 

kontrolleras och därmed bevisas. De beskriver: 

  

Kravet på bevis i fodersammanhang innebär att påståendena har testats i 

vetenskapligt utformade försök. Dessa uppgifter ska finnas sammanställda när du 

släpper ut ditt foder med ett påstående på marknaden. Försöken bör vara utförda på 

de djur som avses. (Jordbruksverket 2017:51)  

 

Vidare beskrivs dessa påståenden som vanligen mycket dålig underbyggda och 

långtgående slutsatser dras ofta på enskilda studier med litet  populationsurval. 

Marknadsföringen från aktuella tillverkare och uttalanden från Jordbruksverket 

skapar oundvikliga funderingar kring om det vetenskapliga underlaget är tillräckligt  

för att uppnå kraven på bevis. 

  

Endast en tydlig slutsats kan dras: mer forskning om insektsprotein och allergier 

krävs. Wakefield et al. (2021) menar att allegeniciteten hos djur är dåligt studerad 

och Premrov Bajuk et al. (2021) nämner att mer forskning krävs inom området för 

en säker framtida användning. Sistnämnda studien uttryckte även rentav att 

försiktighet bör iakttas vid utfodring av Gul mjölmask till allergiska hundar, ett 

tillstånd foderföretagen nämner som en ren indikator för insektsfoder. Huruvida 

insekternas kitin innebär en fördel eller nackdel för immunförsvarets funktion 

förblir oklart. 

4.3 Framtida möjligheter 

Insekter har länge varit på tal som foder, men än så länge är det mest studier inriktat 

på produktionsdjur som fisk och fågel, och inte lika många för husdjur. Av de 

studier som har gjorts är det få som är utförda in vivo och de är utförda på väldigt 

få arter insekter. Många av dem har också små studiepopulationer, med så få som 

sex hundar i studier med crossover design (Abd El-Wahab et al. 2021; Penazzi et 

al. 2021). Det kan behövas fler studier på de olika insektsarterna med större 

studiepopulationer i framtiden för säkrare resultat som kan leda till bra 

insektsbaserade foder. Det kan göra att vi på ett säkert sätt kan använda den hittills 

relativt outnyttjade, men mycket lovande, potential som insektsprotein utgör inom 

hundfoder. 

 

Litteraturen talar om en ljus framtid med stora möjligheter. Branschen beskrivs 

ännu vara i ett nytt skede och framöver väntar en stor utveckling i form av 
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legaliseringar som tillåter fler valmöjligheter i substrat, utfodring till fler arter och 

beskrivs kunna “revolutionera fodermarknaden under kommande år” (Rojo 

2021:120). Rojo menar att Gul mjölmask och Svart soldatfluga i synnerlighet  

besitter denna potential. Nya tekniker och selektiv förädling är föreslagna faktorer 

som skulle ge effektivare ekonomi och ytterligare mindre miljöpåverkan, menar 

Bosch och Swanson (2020). Vidare skall detta göra insekterna mer 

konkurrenskraftiga mot de traditionella animaliska proteinkällorna, i 

husdjursfoderindustrin likväl den inom vattenbruk eller boskap. 

 

Då konsumenterna uppges ha lättare att acceptera insekter som foder än livsmedel 

kan utfodring av djur vara ett första steg i att förändra samhällets villighet att 

konsumera insekter. Om djurägare är villiga att utfodra sina hundar med insekter, 

eller utfodra hunden med animaliskt protein som i sin tur konsumerat insektsbaserat  

foder, kan detta öppna upp för en mindre stigmatiserad attityd till insekter som 

livsmedel. Fortsättningsvis kan denna förändring i samhällets synsätt möjliggöra 

ett ökat intresse och engagemang i miljöfrågan. 

4.4 Metoddiskussion 

Flertalet begränsningar i studiens upplägg kunde identifieras. Sökorden fokuserade 

främst på svart soldatfluga och gul mjölmask, som under tidigare efterforskningar 

ansågs vara de vanligaste insekterna inom foder. Då sökningen inkluderade dessa 

ord kan en viss bias vara möjlig. Att aktivt söka efter de mest förekommande 

insekterna riskerade att ge en högre förekomst av artiklar med dessa proteinkällor 

än de mindre vanliga arterna. 

 

Artiklar efter 2010 valdes ut för att svara på frågeställningarna då ämnet är relativt 

nytt och under snabb utveckling. Risken finns därmed att relevanta studier från 

tidigare år har förbisetts. En begränsning kan även ses i att alla artiklar som 

användes i denna studie behövde vara på engelska eller svenska för att 

informationen skulle kunna användas. Flera lovande studier var skrivna på ett annat 

språk och kunde därför inte inkluderas. Viss information som hade kunnat bidra till 

att besvara frågeställningarna fick därmed uteslutas.  

 

Utifrån frågeställningarna bedömdes metodval och studieupplägg som bra val. En 

experimentell studie ansågs för avancerad och den begränsade tiden hade försvårat 

en tillräcklig grundlig nivå. För att få perspektiv på möjligheterna för insektsbaserat  

hundfoder i Sverige hade en intervjustudie med etablerade foderföretag kunnat 

tillämpas i kombination med litteratursökning. Dock hade frågeställningarna 

behövt justeras för att kunna besvaras via intervjuer. Det hade däremot varit 

intressant med framtida studier inom området för att, direkt från företagen, ta del 
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av de vetenskapliga studier som ligger till grund för befintliga foder och dess 

påstådda egenskaper. 

4.5 Slutsats 

Tolv arter insekter analyseras för tillfället för att kunna användas i hundfoder. De 

visar på god potential med proteinkvalitét som kan mäta sig med kommersiella 

foder och kan, efter ytterligare analyser och djupgående studier, vara en del av 

framtidens hundfoder.  

 

Många foderföretag marknadsför befintliga foderprodukter med insektsprotein som 

hypoallergeniska. Enligt Europeiska Unionens regelverk har dessa företag en 

skyldighet att presentera bevis på sina påståenden (Europaparlamentets och rådets 

förordning 767/2009). Trots detta har denna studie inte funnit tillräckligt med 

vetenskapligt material för att tydligt ge stöd till dessa uttalanden. Därav kräver även 

insekternas inverkan vid allergier mer forskning för en säker användning.  

 

Slutligen finner dock denna studie stora möjligheter inom insektsindustrin och dess 

inriktning på föda eller foder. En skonsammare miljöpåverkan än traditionella 

proteinkällor och kitinets eventuella påverkan på immunförsvar och tarmens 

mikrobiota öppnar upp för stora användningsområden att utforska.  
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Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Johan Dicksved som genom värdefulla 

synpunkter har stöttat oss genom arbetet. Vi vill också tacka vår skrivgrupp, som 

med positiva kommentarer under opponeringen har bidragit till att göra vårt arbete 

bättre. 
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Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras elektroniskt. 

Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver godkänna 

publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) och metadata 

bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer endast metadata 

och sammanfattning bli synliga och sökbara. Även om du inte publicerar fulltexten 

kommer den arkiveras digitalt. Om fler än en person har skrivit arbetet gäller 

krysset för samtliga  författare. Läs om SLU:s publiceringsavtal här:  

 

 

• https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-

publicera/avtal-for-publicering/.  

 

☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 

enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk. 

 

☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande 

arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning 

blir synliga och sökbara. 
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