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Verden var for lenge siden ganske sirkulær...
Mer sjølberging/selvforsyning
Vekselbruk, kompost, folk og husdyr levde sammen
Husdyrbruket var basert på lokale ressurser, de åt det vi ikke kan nytte

Men så…



Kjøttbeinmel
Kjøtt- og beinavfall fra slakterier og kjøttforedlingsbedrifter

45-50% råprotein
10-15% fett
25-40% aske

Ypperlig protein- og mineralkilde, godt egnet tilsetting til kraftfôr
Har lange tradisjoner

Ca 160 000 tonn årlig i Norge

Men så…



BSE-skandalen 1986-96, 
og etterdønninger…
UK:
Kjøttbeinmel fra scrapiesauer forårsaket ny 
sykdom, Kugalskap 
– som viste seg å også smitte mennesker!
4,4 mill storfe avlivet. 
200 mennesker døde

Dioksin-skandale m fl…

Resultat:
Sterk mistillit til matsikkerheten i hele Europa.
USA så nye markedsmuligheter…



EU tok grep

White Paper on Food Safety
«from farm to fork»

General Food Law (2002)

European Food Safety Agency - EFSA
– adskilt fra myndigheter

Norge fikk 
Matlov (2003)
Mattilsyn  (2004)
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (2004)



Matregelverket 
lages i EU



Lettelser må baseres på 
ny dokumentasjon

Behovet for bedre ressursutnytting 
presser på, også i matkjeden

Men maten må fortsatt være trygg, 
og forbrukerne må ha tillit



Gradvis ta i bruk mer animalsk fôrprotein, 
på en trygg måte



Fra høringsbrevet -



Men det stilles strenge krav… bl a:





Nye proteinkilder                  
til mat og fôr…

Substratene som insektene vokser på, er 
definert som fôr. 

Fôr til insekter må være trygt og følge 
alle regelverkskravene til fôr.

Kjøkken- og matavfall, gjødsel og slam, er 
ikke tillatt.



Gjennomfører EUs to biproduktforordninger

«Animalske biprodukter kan utgjøre en risiko for folke- og dyrehelsen 
og for miljøet og utgjør samtidig en ressurs som bør utnyttes på en 
trygg måte»





Forskning og innovasjon 
Vi trenger mer kunnskap 
om råvarer, økosystemer, flyt i næringskjeder, omsetning av stoffer…

Er det trygt??
(og det skal være sunt og bærekraftig)

Utvikle regelverk
Mattilsynet deltar årlig i rundt 200 av EU-kommisjonens arbeidsgruppemøter, hvor 
vi fremmer norske interesser

fremmedstoffer smittestoffer
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