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1. Indledning
Denne vejledning henvender sig til landmænd og andre aktører, der er interesserede i at
starte en produktion af den almindelige melorm. Da området stadig er meget nyt, er dette
ikke en endelig opskrift på en vellykket produktion, men snarere en række anbefalinger.
Anbefalingerne er baseret på Teknologisk Instituts erfaringer med insektproduktion og på
viden om emnet indhentet i både indland og udland.
Vejledningen er sponsoreret af INBIOM | Dansk Insekt Netværk og innovationsprojektet
inVALUABLE1 støttet af InnovationsFonden.

2. Generelt
Almindelig melbille (Tenebrio molitor) gennemlever
som andre insekter med fuldstændig forvandling
(også kendt som holometabolisme) fire livsstadier:
Voksen – æg – larve – puppe (se figur). I larvestadiet
foretager billen omkring 20 hudskift.
Larven af melbiller (også kaldet melorme) har længe
været anvendt som proteinkilde i store dele af østen
og er i den vestlige verden blevet solgt i årtier som
foder til kæledyr (reptiler, fisk, osv.). Siden 2013 er
insekters store potentiale som fødevarer og foder
kommet i fokus pga. den globalt stigende efterspørgsel efter protein2. Insekter kan under de rette forhold
give et meget større proteinudbytte pr. areal end traditionelle besætninger. Samtidig bruges der ved insektproduktion kun en brøkdel af det vand, der går til at producere samme mængde kød i
konventionelle produktionssystemer. Melormens primære biomassetilvækst foregår i larvestadiet, hvor larverne kan fordoble deres vægt adskillige hundrede gange - fra et æg på
ca. 0,6 mg til en fuldfed larve på omkring 150-200 mg i løbet af 7-12 uger, afhængigt af
bl.a. temperatur, luftfugtighed og foder.

3. Produktionstrin
Produktionen af melorme kan overordnet inddeles i fire områder; 1) Reproduktion, 2) Produktion, 3) Separation og 4) Aflivning (se nedenstående figur).
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3.1.

Reproduktion
Reproduktionen omfatter de voksne biller (moderkulturen)
samt de æg, der bliver lagt, og som skal videre til produktionen. Formålet er at få flest mulige æg per produktionsenhed
(en avls-kassen i dette tilfælde), og højest mulig overlevelse
af æg til larver.

Der er forskellige faktorer, der påvirker de voksne biller, og som dermed har indflydelse
på, hvor mange æg der bliver lagt. Nogle af disse faktorer er tilgængelighed af mad samt
temperatur og luftfugtighed både i det omgivende rum samt i selve kassen hvor billerne
opdrættes. Derudover har tætheden af biller i kassen (biller per cm2, også kaldet densitet)
også en stor indflydelse.
For at få optimalt udbytte af de voksne biller på et givet areal kan det være en fordel at
lade dem gå forholdsvis tæt. Forsøg har vist, at den enkelte hunbille lægger flest æg ved
en lav tæthed3, men det totale udbytte af kassen opnås ved en tæthed på omkring 0,84
bille per cm². Rent praktisk betyder dette, at der skal være omkring 1700 biller i en kasse
der måler 40 (B) x 60 (L), eller omkring 200 g, når de voksne biller vejer ca. 0,13g.
Normalt er forholdet mellem hanner og hunner ca. 1:1. Selv om en øget koncentration af
hunbiller vil resultere i flere æg per bakke, er fordelen ved 1:1-forholdet, at det giver mere
genetisk variation og øger konkurrencen blandt hannerne. Hunbillen lægger 5-8 æg om
dagen og omkring 300 æg i løbet af et liv. De voksne biller bliver 1-3 måneder gamle.
Håndtering af æg til opstart af larvekasser kan foregå på forskellige måder. Enten kan
man fjerne de voksne biller fra kassen, og dermed gemme æg og foder sammen. Denne
metode kan være fordelagtig idet man også gemmer de æg som billerne har klistret på
overfladen af kassen.
Biller til ny kasse

Ny kasse til biller

Avls-kasse med biller,
mad og æg
Mad og æg gemmes

Æg klistret til
kasse

Man kan også overføre foderet inklusive æg til en anden og mindre kasse (som nævnt
nedenstående). Ved denne metode mistes dog de æg, der er klistret til kassen fra produktionen.

Berggreen et al. 2017. Impact of density, reproduction period and age on fecundity of the yellow mealworm
Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) Indsendt til Journal of Insects as Food and Feed - kontakt Jonas L.
Andersen, Ida E. Berggreen, Lars-Henrik L. Heckmann for kopi af artikel.
3
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Teknologisk Institut har udviklet en æggesamler i et materiale, der
ikke tillader billerne at klæbe deres æg på overfladen. Æggesamleren giver mulighed for maximeret æg-opsamlings, da der ikke er
æg i foderet eller på kassen. Æggesamleren er stadig i udvikling,
men den nyeste version kan købes ved at kontakte
jlan@teknologisk.dk.
Hvis man vil have bedre styring med antallet af æg i hver kasse, kan man vælge at si
æggene fra foderet. Æggene er forholdsvis store (1-1,5 mm) og kan derfor sies fra det
meste finere foder ved brug af en 0,5 mm si. Således vil man kunne overføre en bestemt
volumen (et bestemt antal æg) over i en ny kasse og dermed sikre (og kende) en bestemt
tæthed af de larver, der efterfølgende udklækkes i kasserne. Dette kan mindske variationen i produktionen af larver og dermed give mere stabilt udbytte, hvilket er fordelagtigt.

3.2.

Produktion

Produktionen af melorme fokuserer på væksten af larverne. Ligesom
hos de voksne biller er der mange faktorer, der har indflydelse på larvernes vækst, herunder temperatur, luftfugtighed, foder og densitet
(tæthed af larverne).
Densitet kan have både positiv og negativ indflydelse på larvernes udviklingsrate, størrelse, overlevelse og tendens til kannibalisme.
Flere studier viser, at larverne vokser bedst i den
første måned, hvis de går forholdsvis tæt4. Grafen
viser den relative tilvækst i forhold til tæthed for
larver, der er over 1 måned gamle (opdrættet ved
25 °C) – og resultaterne viser, at de larver, der har
gået tættest (10 larver per cm2), har den største
tilvækst.
Efterhånden som larverne vokser, vil de få brug for
mere plads for at opnå optimal vækst, og det kan
derfor være en fordel at have opdrætskasser i forForhold mellem den relative tilvækst og
tæthed (larver/cm2) for larver mellem 4-6
skellige størrelser, så larverne kan flyttes efterhånuger. Vist som middelværdien, 95 %-konden som de vokser.
fidensinterval og det totale spænd (upublicerede data - Teknologisk Institut).
I dag anvendes standardkasser til larver på 40 (B)
x 60 (L) x 8-15 (H) cm (se billede). Ved produktion
med to størrelser af kasser kan en lille kasse (fx 20 (B) x 30 (L) cm) med fordel anvendes
de første 4 uger. Herefter overføres larverne (inkl. foder) til større kasser (fx 40 (B) x 60
(L) cm) frem mod ’høst’ i uge 7-9. Det er blandt andet med til at sikre, at larverne går
tættere, mens de er små, hvilket fremmer deres vækst, ligesom det minimerer larvernes
fysiske afstand til vådfoderet.

4

https://www.researchgate.net/publication/248245549
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Billede af produktionskasser i målene
40 (B) x 60 (L) x 7,5 (H) cm.

Udviklingstiden fra æg til høstklar larve (larver, der
har nået en næsten maksimumstørrelse, men
endnu ikke er begyndt at forpuppe sig) er stærkt
afhængig af den omgivende temperatur, og er omkring 70 dage ved 25 °C og 50 dage ved 30 °C.

3.3.

Separation

Separation (eller sortering) foretages, både inden larverne skal sendes til aflivning, og når der skal samles
pupper til moderkulturen.

3.3.1.

Separation af larver

Når larverne er blevet store (ca. 170 mg per larve)
skal de sorteres fra restfoder og fækalier, før de kan
anvendes.
Der findes i øjeblikket ingen fuldautomatiserede separationsapparaturer for melorme på
det danske marked, men der bliver eksperimenteret med forskellige metoder hos både
etablerede og nystartede insektvirksomheder. Under projektet inVALUABLE er Teknologisk
Institut, i samarbejde med flere partnere, i gang med at udvikle en semiautomatisk metode
til separation af larver.
Ved manuel separation er den bedste metode at anvende sier med forskellige maskestørrelser. En si med en maskestørrelse på omkring 1,5-2 mm vil sortere rester af foder samt
fækalier fra larverne. Anvender man forinden en si med en maskestørrelse på 4 mm, vil
denne tage de største klumper af foderet, mens larverne vil falde igennem. Dog vil findelte
og tørrede rester af vådfoder også falde igennem en 4 mm si. Det kan generelt være
besværligt at skille vådfoderrester fuldstændigt fra larverne.
Hvis man holder sin egen kultur af biller, kan man med fordel gemme 5-10 % af larverne
til videre forpupning.

3.3.2.

Separation af pupper

Når de første pupper viser sig blandt
larverne, kan man sortere dem fra
ved at bruge en si. Pupperne har et
relativ stort ’hoved’ i forhold til larverne, og størstedelen af pupperne
kan derfor ikke komme igennem en si
med en maskestørrelse på 3-4 mm.
Det kan de fleste larver derimod godt,
men der vil formodentlig være nogle rigide og inaktive larver tilbage i sien. Disse vil ofte
blive til pupper inden for en kort periode.
Det kan være en fordel at have noget ’gribe-materiale’ i kasserne med pupperne (fx papir,
æggebakke, stof), som de voksne kan sidde fast på og derefter nemt kan sorteres fra
pupperne, som ikke kan holde fast i overfladen.
7
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Udvikling fra pupper til voksne biller tager ca. 7 dage ved 25 °C og 5 dage ved 30 °C.
Nyklækkede voksne biller er meget lyse, men hærder hurtigt og bliver helt mørke efter
nogle få dage. Når billerne er sorte og ikke længere ændrer farve, er de kønsmodne.
Restproduktet fra produktionen kan anvendes til gødning eller i et biogasanlæg. Den
nøjagtige værdi af restproduktet er endnu ikke kendt.

3.4.

Aflivning

Der er endnu ikke nogen faste procedurer vedrørende aflivning af insekter, men Fødevarestyrelsen er i proces med at afklare hvilke(n) aflivningsmetode(r) som der skal implementeres for at kunne producere fødevaregodkendte produkter. Insekter bliver i øjeblikket
betragtet som husdyr, og man skal derfor have opdelte slagtefaciliteter, så de levende og
døde dyr ikke krydser veje.
Aflivning af insekter foregår typisk ved først at have insekterne gående i et køligt rum (ca.
15 °C) uden mad i omkring et døgn, hvor de får tømt tarmen. Herefter bliver de endeligt
aflivet i et fryserum (-18 °C) over mindst to døgn.
For en yderligere gennemgang af regler og love i forhold til produktion af insekter henvises
til Fødevarestyrelsens vejledningsdokument5.

4. Vigtige produktionsparametre
Der er mange parametre, der har indflydelse på insektproduktionen. Nogle af de vigtigste
er foder, temperatur og luftfugtighed. Densitet har også stor betydning, men denne er
blevet berørt under produktionstrin (3.1 og 3.2).

4.1.

Foder

Melormens foder består af to dele, nemlig tørfoder og vådfoder. Det tørre foder er insekternes primære energikilde og udgør størstedelen af foderet. Det våde foder udgør en
væsentlig mindre del, men fungerer som insekternes vandkilde og har også indflydelse på
larvernes vækst (se figur under 4.1.2. Vådfoder).

5

https://www.foedevarestyrelsen.dk/
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4.1.1.

Tørfoder

Fodring af almindelig melorm sker i høj grad med
billige og simple (ofte) restprodukter i form af fx
klid fra diverse kornsorter. Over de seneste år har
forskning undersøgt betydningen af fodersammensætningen for larvernes vækst – og resultaterne er, at et varieret foder med flere forskellige
komponenter (bl.a. ærte-, hvede-, havre- og rugmel) giver et højere udbytte, fordi larverne vokser hurtigere og bliver større inden forpupning
(se figur)6. Kommercielle foderblandinger, der
anvendes til kyllingeopdræt, har været blandt de
mest effektive, men også dyreste foderblandinger til larveopdræt. Blandingerne bruges også til
opdræt af andre insekter som fx fårekyllinger. Dog forskes der nu i foderblandinger udviklet
specifikt til melorm, og udbyttet ved anvendelse af melormefoder er ved at indhente det
udbytte, der opnås med kyllingefoder, og vil med al sandsynlighed give et højere udbytte
til samme eller lavere pris efter yderligere tilpasninger. Der anvendes ofte samme foder til
larver og voksne biller, men allerede på nuværende tidspunkt er der fokus på at udvikle
livsstadiespecifikke foderblandinger. Larverne har en høj foderkonverteringsratio, så den
tørre foderblanding tilsættes i forholdet ca. 2:1 (foder:larver7) i larvestadiet, mens de
voksne biller kun spiser en brøkdel af det foder, som larverne konsumerer. Samtidigt har
både larver og voksne individer behov for et vådfoder som vandkilde for at optimere både
udbyttet af larvebiomasse og antallet af æg.

4.1.2.

Vådfoder

Ligesom for tørfoderet har typen af vådfoder stor
betydning for larvernes vækst.
Typisk har frugt og grønt været benyttet i høj
grad på grund af tilgængelighed, pris og ikke
mindst bekvemmelighed. Dog har det vist sig i
flere tilfælde, at vådfoder i form af fx mask (spildprodukt fra bryggerierne) har et stort potentiale i
forhold til fx gulerod. Der er til dato ikke foretaget
megen forskning på vådfoder, men det forventes
at det endelige udbytte af almindelig melorm vil
kunne øges betydeligt fremadrettet ved anvendelse af et optimeret vådfoder.

4.2.

Temperatur

Almindelig melorm har et bredt spænd af temperaturer hvorunder den trives, men med
hensyn til produktion af larver til foder og fødevarer er det mest interessant at anvende

6
7

www.inbiom.dk/Files//Files/Projekter/INBIOM-Bobleprojekt_Melorm_Rapport-endelig_09JUN2016.pdf
Beregnet i forhold til estimeret høstvægt af larverne, dvs. 2 kg tørfoder til 1 kg melorm (baseret på vådvægt)

9

Teknologisk Institut

den temperatur, som giver den hurtigste vækst. Insekter er vekselvarme dyr, hvilket betyder, at de ligger meget tæt på den temperatur, der er i omgivelserne, og kun i ringe grad
kan tilpasse deres kropstemperatur. Vekselvarme dyrs stofskifte stiger med dyrets (omgivelsernes) temperatur, hvilket betyder, at dyret har en hurtigere vækst og højere aktivitet
ved højere temperaturer. Bliver temperaturen imidlertid for høj, opstår en række negative
effekter, som i sidste ende vil resultere i, at insekterne dør. Det er således interessant, at
finde den optimale temperatur til omgivelserne; dvs. den temperatur, som giver hurtig
vækst, men ikke har negative konsekvenser for larverne. Der er mange både ældre og
nyere publicerede studier, som viser, at almindelig melorm har sin optimale temperatur
mellem 30 °C og 32 °C8. Her skal man dog være opmærksom på, at selvom den enkelte
larve ikke genererer en målbar varme, så vil 10.000-20.000 store larver i en kasse tilsammen teoretisk set generere i omegnen 3-8 watt9, hvormed temperaturen i kassen bliver
højere end temperaturen i omgivelserne. Således vil den optimale temperatur i det omgivende rum være afhængig af tætheden af larverne, luftfugtigheden og luftudskiftningen
hen over kasserne. Forskning inden for varmeudviklingen hos larverne er relativt mangelfuld. Flere studier har målt på isolerede dyr eller kun taget højde for larverne, og ikke
kombinationen mellem larver og foder. I virkeligheden er varmeudvikling i kassen langt
mere kompliceret, fordi vådfoderdelen til larverne har en betydelig varmeudvikling i sig
selv pga. stor mikrobiel aktivitet. Teknologisk Institut undersøger i øjeblikket temperaturudvikling i produktionskassen under forskellige forhold (fodertyper, larvetæthed mm.)
samt i produktionsopstillinger (’lag på lag’ og ’skulder ved skulder’). Fremadrettet vil denne
type data kunne forbedre rådgivningen på området betydeligt.

4.3.

Luftfugtighed

Luftfugtigheden har stor betydning for overlevelse af især de små larver og æg. Insekter
er som hovedregel meget godt beskyttet mod udtørring, men indtil larverne når en vis
størrelse, er de langt mere følsomme overfor lav luftfugtighed, end de er når de bliver
større, og har færdigudviklet deres eksoskelet. Larverne kan nedregulere deres kropstemperatur ved at fordampe vand fra deres respirationssystem, hvilket betyder, at hvis temperaturen bliver for høj, vil larverne forsøge at sænke deres kropstemperatur på bekostning af deres vandbalance. Undersøgelser fra tidligere studier har vist, at almindelig melorm har den største overlevelse ved relative luftfugtigheder omkring 50-70 %, hvor æg
har en forbedret overlevelse ved 70 % frem for 50 %, om end minimalt forbedret. Ulempen
ved at holde luftfugtigheden for høj i et staldmiljø er, at mikroorganismer og især svampe
vil få særdeles gode vækstbetingelser, og tørfoder, men især vådfoder, vil blive ’angrebet’
i svær grad ved meget høje luftfugtigheder. Det vil i de enkelte farme være en fordel at
kende eller tilpasse luftfugtigheden for at kontrollere, hvor ofte man skal supplere larvernes vådfoder, og hvor meget der skal udfodres. Lavere luftfugtighed vil kræve mere og
oftere vådfodring, da både foderet og larverne mister væske hurtigere end ved højere
luftfugtigheder. Opretholdelse af 50-70 % relativ luftfugtighed vil derfor nedsætte arbejdet, og sikre at larverne ikke tørster, hvilket vil have en negativ effekt på dyrets velfærd
og dermed på det endelige udbytte fra de enkelte kasser.
En detaljeret gennemgang forskellige temperaturer og luftfugtigheders indflydelse på æg,
larver og biller kan findes i den videnskabelige artikel af Punzo fra 197510.
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6437&context=rtd
http://jeb.biologists.org/content/jexbio/207/3/545.full.pdf
10
http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=6437&context=rtd
8
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5. Eksempel på produktionscyklus for Tenebrio molitor
Startkasse: 20x30 cm
Slutkasse: 60x40 cm
Temperatur: 30 °C
Overlevende larver: 10.000
Estimeret output: 1800 g vådvægt

Dag 0
Tilsæt 12g æg og
200g foder til
20x30 kasse
Dag 60-70
Fra dag 7

Saml æg fra
billerne dagligt
for at kende
alderen

Spred ca. 30g
mask dagligt

Dag 55-65
Fra dag 21

Flyt billerne til
nye kasser
dagligt for at
kende alderen

Spred ca. 100g
mask dagligt

Dag 50-60

Dag 28

'Høst' larverne
og gem pupper
(5-10 %) nok til
at vedligeholde
moderkulturen

Flyt til 60x40
kasse m. 2000g
foder, spred
200+ g mask
dagligt
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