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Konklusjon og oppsummering: 
Prosjektet har en sirkulær biologiforankring ved å undersøke muligheter for å utnytte slam fra 
fiskeoppdrett til å produsere fôr og mat. Svart soldatflue (Hermetia illucens) larver omsetter 
effektivt varierende organisk substrat (fekalier, husholdningsavfall, planter og dyr). 
Fôrvareforskriften et hinder for å kunne resirkulere viktige næringsstoffer i slam fra 
oppdrettsanlegg til produksjon av insektmel. Dette prosjektet er viktig for å skaffe ny kunnskap 
til veie for å fjerne barrierer for å utvikle sirkulær bioøkonomi i Norge. 
 
Prosjektet har gitt nyttig kunnskap i arbeidet med å få slam fra settefiskanlegg godkjent som 
substrat for svarte soldatfluer gjennom: 

• Dokumentasjon på at slam fra settefiskanlegg er et svært godt fôrmiddel i substrat for 
svarte soldatfluer og med en høy fôrverdi. 

• Dokumentasjon på at slam fra settefiskanlegg ikke representerer noen vesentlig risiko 
for overføring av patogener eller uønskede stoffer ved bruk i fôr til produksjonsdyr. 

• Prosjektet er et viktig bidrag i arbeidet med å få slam godkjent til bruk i substrat for 
svarte soldatfluer. 

Det er gjennomført fire fôringsforsøk der kyllingfôr er byttet ut mot varierende mengde slam 
fra settefiskanlegg. Vekstforsøkene viste at det kan inkluderes opp til 60 % slam i substratet 
uten at det får vesentlige effekter på tilvekst.  

Det er ikke påvist forhold som indikerer at bruk av slam kan representere en risiko for 
dyrevelferd eller human helse ved bruk av slam i substrat til larver og deretter bruke produkter 
fra larvene i fôr til husdyr. 

 

Innledning 
 
Svart soldatflue (Hermetia illucens) larver omsetter effektivt varierende organisk substrat 
(fekalier, husholdningsavfall, planter og dyr). Ulike anvendelser av larvene er kompostering og 
avfallshåndtering (DIENER et al. 2011; LALANDER et al. 2013; BANKS et al. 2014; LALANDER 
et al. 2015; BESKIN et al. 2018), biodieselproduksjon (LI et al. 2011a; LI et al. 2011b; LI et al. 
2015; FENG et al. 2018) og fôr (CUMMINS et al. 2017; CUTRIGNELLI et al. 2018) til fjørfe 
(CULLERE et al. 2018) og fisk og skalldyr (LOCK et al. 2016; CUMMINS et al. 2017; HU et al. 
2017; MAGALHAES et al. 2017; BRUNI et al. 2018; DEVIC et al. 2018; DUMAS et al. 2018). 

Insekter defineres som ny mat i EU. Dette betyr at det ikke kan omsettes insekter eller produkter 
fra insekter som mat, med mindre de er risikovurdert og godkjent som ny mat i EU/EØS. 
(MATTILSYNET 2019). Det foreligger i dag en søknad om å få godkjent mel av svart soldatflue 
til humant konsum (EUROPEAN COMMISSION 2019), mens bruk av mel fra gul melorm (Tenebrio 
molitor) er nylig blitt erklært trygt for humant konsum av EFSA (EFSA PANEL ON NUTRITION 
et al. 2021) 

Enkelte insekter, deriblant svart soldatflue, er tillatt i fôr til kjæledyr, pelsdyr og fisk. Insekter 
som holdes og fôres er definert som produksjonsdyr. Insektproduksjon vil derfor være underlagt 
de samme kravene som annet husdyrhold (MATTILSYNET 2018).  

Substratet som insektene vokser på er definert som fôr. Fôr til insekter må derfor følge alle 
regelverkskravene til husdyrfôr. Dette fordi en benytter føre var prinsippet og vi mangler 
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kunnskap for å kunne vurdere hvor trygge andre kilder vil være. Det innebærer at fekalier, urin, 
slam, kjøkken- og matavfall i dag ikke tillattes som fôr til insekter (MATTILSYNET 2018). I EUs 
nye biproduktforordning er avføring fra fisk definert ut av biproduktforordningen. Det betyr at 
det er Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav som gir hygienereglene dersom 
avføring/slam fra fiskeanlegg brukes som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Unntaket er 
dersom slammet inneholder død fisk, da skal en fortsatt forholde seg til biproduktforordningen 
(MATTILSYNET 2020). Om dette har noe å si for bruk av slam som substratkilde er uklart. 
 
Dyrking av insekter promoteres på grunn av deres evne til effektivt å omdanne substratkilder 
andre dyr ikke kan utnytte til bærekraftig, godt og trygt fôr. Skal fôr basert på insekter bli mer 
bærekraftig enn annet animalsk fett og protein må det åpnes for å kunne benytte ubenyttede 
biprodukter som substrat. Det ble produsert 375 millioner settefisk av laks og regnbueørret i 
2018 (FISKERIDIREKTORATET 2019) og anslagsvis 40 000 tonn slam. Dette slammet har en svært 
begrenset anvendelse i dag. Anvendelse av slam fra marint oppdrett vil bli ytterligere komplisert 
av et høyt innhold av salt. 

Nofima har gjennomført en karakterisering av slam fra settefiskanlegg. Konklusjonen var at 
slam inneholder en stor andel fôrspill i tillegg til fekalier, og at energiinnholdet i slam er høyt. 
De påpeker at innholdet av kadmium og sink kan være en utfordring for å kunne bruke slammet 
som gjødsel (YTRESTØYL et al. 2016). SCHMITT et al. (2019) gjennomførte et enkelt 
fôringsforsøk med tørket slam fra et settefiskanlegg (Helgeland Smolt AS). Deres konklusjon 
er at Cd, Hg, Mn og K bio-akkumuleres i svarte soldatfluer på nivå som gjør at elementene må 
inkluderes i en risikokartlegging. 

Det har de siste årene blitt bygd en rekke store resirkulasjonsanlegg for smoltproduksjon. I vår 
region har vi tre store, Sundsfjord Smolt AS, Helgeland Smolt AS og Nordland Akva AS. Disse 
smoltanleggene er pålagt å filtrere avløpsvannet og håndtere slammet. Anslagsvis utgjør dette 

 
Figur 1: Svarte soldatfluelarver fra forsøk 4. Larvene ble gitt et seks substrat med 
varierende mengde slam fra settefiskanlegg fra 0% to 100%. (S0= rent kyllingfôr og 
deretter med økende mengde slam i substrater - 20% (S20), 40% (S40), 60% (S60), 80% 
(S80) and 100% (S100). Foto: Florence C.P.W. Arachchilage 
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over 3000 tonn per år. For Ecoprot vil det ha stor økonomisk betydning om vi kunne anvende 
dette slammet i vår produksjon. 

Prosjektet har direkte relevans i forhold til Mabit´s hovedmål som går på økt verdiskaping fra 
marine ressurser. Målet med dette prosjektet er derfor å undersøke hvordan en kan bruke slam 
fra resirukuleringsanlegg fra smolt for vekst av svarte soldatfluelarver og hvordan 
sammensetnig av næringsstoff og metaller av slam som vekstsubstrat. Gjennom fire vekstforsøk 
med svarte soldatfluelarver ønsker vi å lære mer om hvordan en optimalt kan bruke slam i 
produksjon av disse larvene og hvordan innblandingsgrad og produksjon påvirker 
sammensetning og vekst hos larvene. 

Materiale og metoder. 
 
Vekstforsøk 1-3 
Vekstforsøkene ble gjennomført i bakker på 600 x 400 x 170 mm ved Ecoprot sitt anlegg i 
Åmøyhamn. I forsøkene ble det satt inn 10 000 4 dager gamle larver i hver bakke. I forsøk 1, 2 
og 3 ble larvene gitt restriktiv fôring. I Forsøk 3 ble det gitt substrat ut fra estimert sluttvekt på 
0,25 g i sluttvekt på larvene basert på resultatene fra forsøk 1 og 2. I forsøk 1 og 2 ble det startet 
med tørrstoffinnhold i substratet på 50 %. Det ble deretter tilsatt vann i løpet av forsøksperioden 
slik at sum av tilsatt vann utgjorde 60 %. I forsøk 3 ble det startet med et tørrstoffinnhold på ca. 
20 % og det ble ikke tilsatt ytterligere vann i løpet av fôringsperioden. 20 % Tørrstoff tilsvarte 
tørrstoffinnholdet i det filtrerte slammet. Ved forsøkets slutt ble 100 larver fra hver behandling 
veid individuelt og total larvemasse veid. 
 
Vekstforsøk 4.  
Forsøket ble gjennomført i bakker på 800 x 600 x 200 mm. Larvene ble gitt substrat i overskudd. 
Totalt fikk larvene 4,5 kg tørt kyllingfôr og/eller slam og 12 liter vann. Det ble satt inn 15 000 
4 dager gamle larver per bakke. Forsøket ble avsluttet straks det ble observert mørkfarging på 
larvene. Ved forsøkets slutt ble 100 larver fra hver behandling veid individuelt og total 
larvemasse veid. 
 
Kjemisk analyse av substrat 
Tørrstoff av slam samt kyllingfôr ble bestemt etter tørking ved 104 °C til konstant vekt (~4 t 
for allerede tørt slam og kyllingfôr). Aske ble bestemt gravimetrisk etter 16 timer ved 550 °C. 
Fett ble bestemt gravimetrisk etter heptanekstraksjon og syrehydrolyse (heptan og heptan:HCl 
(1:3 v/v)) etterfulgt av petroleumsekstraksjon. Metoden implementerer EU kommisjonens 
direktiv 84/4 EØF, De europeiske Fellesskapers Tidende, nr. L15/28, 18.1.84, metode B i 
redusert skala og tilpasset sentrifugerør og er derfor i henhold til EUs definisjon av fett i fôr. 
Protein innhold ble analysert med en CHNS element analyserer (Vario Macro Cube, Elementar 
Analysensysteme GmbH, Langenselbold, Germany) og kvantifisert i henhold til Dumas (1831). 
Instrumentet var kalibretrt med EDTA (Leco Corporation, Saint Joseph, MI, USA). 
Sulfanilamid (Alfa Aesar GmbH & Co, Karlsruhe, Germany) og et standard kjøtt 
referansemateriale (SMRD 2000, LGC Standards, Teddington, UK) ble brukt som 
kontrollprøver. Faktoren N x 6.25 ble brukt for å gi protein innhold i prøvene.  
 
Fettsyresammensetningen ble analysert som beskrevet i TORSTENSEN et al. (2004). Fett var 
ekstrahert med kloroform/metanol (2:1), fordampet i vakum, forsåpet (1 mL 0.5M NaoH 15 
min ved 100° C) og metylert (BF3 5 min ved 100° C). Fettfraksjonen ble så separert med ren 
heksan, avdampet under vakum og injisert i heksan-løsning i en Trace1310 GC og Scion GC 
(Forkolonne, Silica 0,53mm ID, Imperial Eastman Tubing 22-pp-1/8.  Kolonne, CP-sil-88, 50m 
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WCOT, ID: 0.32). Helium var brukt som bæregass ved 45ml/min. Toppene ble identifisert vha 
Chromeleon® version 6.8 (Dionex, Sunnyvale, CA, USA) og sammenligning mot kjente 
standarder. 19:0 ble brukt som intern standard for kvantifisering av fettsyrer.  
 
Analyse av aminosyrer ble gjort som beskrevet i LILAND et al. (2017b). For analyse av 
aminosyrer ble prøvene hydrolysert i saltsyre under nitrogen (110° C 22 timer) etter tilsetting 
av en intern standard (norvalin). Etter derivatisering med Accq.Tag reagens ble prøvene og to 
eksterne standarder hydroksyprolin og taurin, og analysert ved UPLC satt på 55 ° C (Kolonne: 
Waters Aquity UPLC BEH C18 1.7 µM, 186002350) og detektert ved 260nm. 
 
Analyse av mineraler i prøvene ble gjort med ICP-MS etter våtfordøying i mikrobølgeovn som 
beskrevet av JULSHAMN et al. (2013) med noen modifikasjoner. En fordøying av prøvene i 69 
% saltpetersyre (2 mL) og 30 % hydrogen peroksid (0.5 mL) ble gjort i mikrobølgeovn 
(UltraWAVE, Milestone, Sorisole, Italy). Mineralnivået ble kvantifisert ved ICP-MS (iCapQ 
ICPMS, ThermoFisher Scientific, Waltham, MA, USA) med autosampler (FAST SC-4Q DX, 
Elemental Scientific, Omaha, NE, USA). Data var integrert med Qtegra ICPMS Software 
(ThermoFisher Scientific). 
 
Opparbeiding av larveprøver 
Cirka 120 g frosne larver fra de forskjellige behandlingsgruppene i hvert eksperiment ble veid 
og homogenisert ved bruk av foodprosessor (Bosch GmbH, CNCM11, Slovenia). En del av 
dette homogenatet ble brukt til å bestemme tørrstoff og askeinnhold. Gjenværende homogenat 
ble frysetørket i 96 timer ved -70 C (VirTis benchtop K Mod, Warminster, U.S.A) og tørrstoff 
ble kalkulert. De frysetørkede prøvene ble frosset ved -80 C før de ble malt ved bruk av morter 
til et fint pulver for analyser av råprotein, råfett og fettsyresammensetning. 
 
Kjemisk analyse av larvene 
Alle analysene ble utført i to replikater per behandling i alle eksperimentene. Tørrstoffinnholdet 
ble bestemt ved forskjeller etter frysetørring av prøvene og ved tørking (2,0 g) til en konstant 
vekt ved 104 ° C i 20 timer (ISO 6496:1999). De ovnstørkede prøvene ble brent i en muffelovn 
til en konstant vekt ved 540 ° C i 16 timer for å bestemme askeinnholdet (ISO 5984:2002). 
Råprotein (0,5 g) i prøver ble bestemt ved Kjeldahl titreringsmetode (N x 6,25, KjeltecTM 
2300, Foss Tecator AB, Höganäs, Sweeden (ISO 5983-2:2005)). Råfett i (2,0 g) prøver ble 
bestemt gravimetrisk ved bruk av dietylesterekstraksjonsmetoden, i henhold til NORSK 
STANDARD (NS 9401:1994) 
 
Total lipideekstraksjon av frysetørket BSFL (100 mg /prøve) ved kloroform / metanol 
ekstraksjon (2: 1, volum / volum) og gravimetrisk bestemmelse som beskrevet av BLIGH AND 
DYER (1959). Ekstraksjonen av frysetørkede prøver utført ved å blande 0,8 ml destillert vann, 
2 ml metanol og 1 ml kloroform etterfulgt av tilsetning av 1 ml kloroform og 1 ml destillert 
vann. Prøver ble deretter sentrifugert (4000 rpm) for å skille fasene. Den lavere kloroformfasen 
som inneholder lipider ble overført til et tarert glassrør og tørket under en mild nitrogenstrøm 
for å forhindre fettsyreoksidasjon. Fettsyremetylestere (FAME) ble syntetisert ved 
transesterifisering og metylering i henhold til metoden beskrevet av METCALFE et al. (1966). 
FAMEs bestemmelsen ble utført ved gasskromatografi (SCION 436-GC) og 
flammeionisasjonsdetektor ved 250 ° C i duplikat. Separasjonen ble gjennomført ved hjelp av 
en voks-embedded kolonne med 25 m lengde, 0,25 mm innvendig diameter og 0,2 um 
filmtykkelse (Agilent Technologies CP7713, CP-WAX 52 CB). Individuelle FAME ble 
identifisert og kvantifisert ved sammenligning med kjente standardblandinger av vanlige 
fettsyrer (FAME MIX 2 / GLC-473, Nu-Chek Prep, Elysian, MN, USA) og resultatene uttrykt 
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som relativ arealprosent på total fettsyre ved bruk av programvaren Compass CDS, Bruker Co-
operation. 
 
Fiskepatogener 

Totalt 52 larver fra gruppen som fikk 100 % slam i vekstforsøk 4 ble screenet for fiskepatogener 
hos Patogen AS (Ålesund). Cirka 0,05 g materiale fra fremre del av larvene ble samplet og 
lagret på RNAlater (Sigma R0901) i frys ved – 20 C før prøvene ble sendt med post til Ålesund. 
Prøver fra to og to larver ble slått sammen for analyse for Piscine orthoreovirus 1 (PRV-1), 
Infeksiøs lakseanemi virus (ILAV), Infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV), Salmon gill 
poxvirus (SGPV) og Yersinia ruckeri. 

Resultater og diskusjon 
 
Karakterisering av slam og substrat 
Det ble levert på tre ulike tidspunkt, slam fra første levering ble benyttet i forsøk 1 og 2, andre 
levering ble benyttet i forsøk 3. Dette slammet var vått i motsetning til leveranse 1 og 3 som 
var tørket. Tredje leveranse ble benyttet i forsøk 4. Det tørkete slammet inneholdt mellom 91 
og 97 % tørrstoff, cirka 40 % råprotein, ~15 % fett og 13-14 % aske (Tabell 1). 
 
Tabell 1: Sammensetning av slam og kyllingfôr brukt til larveforsøkene. Slam i leveranse 2 var 
vått. De andre to var tørket. Kyllingfôr i leveranse 3 var fra annen produksjon enn 1 og 2. 
 Leveranse 1 Leveranse 2 Leveranse 3 
 Kyllingfôr Slam Kyllingfôr Slam Kyllingfôr Slam 
Tørrstoff (%) 91,0 97,0 89,0 23,4 89,0 91,0 
Protein (%) 16,6 43,3 16,7 9,6 23,6 38,5 
Fett (%) 4,3 14,8 4,6 14,1 4,5 12,0 
Aske (%) 5,2 13,1 5,5 12,8 5,2 14,4 

 
Fettsyresammensetningen er vist i Tabell 2. Kyllingfôr hadde et høyere nivå av n-6 fettsyrer 
enn slam. Innholdet av mettet og en-umettet fett i slam var høyere i slam enn i kyllingfôr. Den 
første leveransen med slam hadde det aller laveste nivået av EPA og DHA av alle (kun 0.8% 
av fettsyrene, sammenlignet med 10% og 7% i de to andre leveransene). Det er mulig at den 
først batchen hadde blitt for hardt tørket og at dette har gått utover fettsyresammensetningen. 
Spesielt kan vi se at det kvantifiserte fettsyreinnholdet var høyere i den batchen med slam som 
ble brukt vått rett fra filteret (forsøk 3 i tabell 2). Dette er allikevel ikke noe vi kan si sikkert og 
vil trenges å repeteres for å vite mer sikkert hvordan tørking påvirker fettsyresammensetningen 
i slammet.  
 
Resultatene fra metallanalysene er vist i tabell 3. Innholdet av de ulike elementene er ganske 
stabilt i kyllingfôret, som forventet. Nivået til nesten alle metallene er høyere i slammet enn i 
kyllingfôr. Flere av metallene varierte mye i nivå fra leveranse til leveranse, spesielt de store 
variasjonene i jern er verdt å nevne.  
 
Resultater fra vekstforsøk med larver 
Det ble benyttet forskjellige strategier for substrattildeling i forsøkene. I forsøk 1 og 2 ble det 
benyttet restriktiv foring. Dette for å få en sammenligning av fôrverdi til slam sammenlignet 
med kyllingfôr. I forsøk 3 ble det tildelt substrat med en målstørrelse på larvene på 0,25 g 
basert på vekstresultatene i forsøk 1 og 2. I forsøk 4 ble det gitt substrat i overskudd. Forsøk 
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1-3 gikk over 12 dager og i forsøk 4 ble forsøket avsluttet straks larvene begynte å bli 
mørkfargete. Dette (pre-puppe) er en indikasjon på at larvene nærmer seg puppestadiet og 
dermed blid mindre næringsrike. 
 
 
Forsøk 1 
Å erstatte kyllingfôret med slam førte til en økning i tørrstoff, samt mengde protein, fett og aske 
i substratet (Tabell 4). Selv om vi ikke har analysert karbohydrater her, så er det antatt at denne 
Tabell 2. Fettsyresammensetning (% av totale fettsyrer) samt totale fettsyrer i g/kg slam og 
kyllingfôr.  
 
  Forsøk 1 og 2 Forsøk 3 Forsøk 4 
  Kyllingfôr Slam Kyllingfôr slam Kyllingfôr Slam 
14:0 0.4 5.6 0.4 4.0 0.1 4.1 
16:0 14.6 16.6 14.4 14.9 13.3 14.5 
18:0  2.1 5.8 2.1 3.5 2.8 3.5 
Sum mettet  17.6 30.1 17.5 24.1 17.1 23.9 
16:1n-7 0.4 4.4 0.4 3.3 0.2 3.3 
18:1n-9  27.8 34.9 27.6 24.4 23.9 28.4 
18:1n-7  1.3 3.3 1.4 2.9 1.4 2.9 
20:1n-9  1.0 4.6 0.9 4 0.4 3.9 
22:1n-11  0.6 5.6 0.6 5.2 <0.1 5.2 
Sum en-umettet  31.0 55.4 30.9 42.1 25.8 46.2 
18:2n-6  44.9 5.5 45.5 11.3 51.3 10.9 
20:4n-6 (ARA)  <0.1 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 0.4 
Sum n-6  44.9 5.5 45.5 12 51.3 11.4 
18:3n-3  3.2 1.3 3.3 5.2 4.6 4.7 
20:4n-3  <0.1 <0.1 <0.1 0.3 <0.1 0.3 
20:5n-3 (EPA)  0.3 0.5 0.3 5 <0.1 3.6 
21:5n-3  <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.2 
22:5n-3 (DPA)  <0.1 0.2 <0.1 0.7 <0.1 0.5 
22:6n-3 (DHA)  0.5 0.3 0.5 5.3 <0.1 3.4 
Sum n-3  4.0 2.4 4.1 17.8 4.6 13.5 
Sum flerumettet % 48.9 8.1 49.6 30.3 55.8 25.4 
Sum identifiserte  98.3 94.2 98.5 96.9 99.0 96.0 
Sum fettsyrer  100 100 100 100 100 100 
Sum EPA + DHA  0.8 0.8 0.8 10.3 <0.1 7.1 
n-6/n-3  11.3 2.3 11.1 0.7 11.3 0.8 
Totale fettsyrer g/kg* 39 94 41 159 45 103 

 
har gått sterkt ned, siden det er en stor del av kyllingfôr. Å bruke slam opp til 40% av 
vekstsubstratet ga ingen effekter på veksten til larvene (Figur 1), men deretter falt veksten 
kraftig og lineært (Y= -0.0009X+0.1658, og hvor y er larvevekt i gram og Y er % slam i 
substrat). Ligningen forklarer 99 % (R2) av variasjonen. 
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Den kjemiske sammensetning av larvene (Tabell 5) viser relativt store variasjoner. Mengden 
fett i larvene ser ut til å øke med økende mengde slam. Tørrstoff og proteinmengden er også 
høyest i gruppen som fikk 100 % slam. Det er vanskelig å finne en rimelig forklaring på 
analyseverdiene, da en senket vekst vanligvis gir utslag i lavere fettnivå i larvene, som tidligere 
rapportert av LILAND et al. (2017a). Fettsyresammensetningen av larvene er dominert av den 
mettede fettsyren 12:0, som er karakteristisk for svarte soldatfluelarver (Tabell 6). Den en-
umettede fettsyren 18:1n-9 og omega-6 fettsyren 18:2n-6 er også relativt høye i larvene. 
Ratioen mellom n-3/n-6 på rundt 0.2-0.3 synliggjør at det er rundt tre ganger mer n-6 i larvene 
enn n-3. Variasjonene i fettsyresammetning er i dette forsøket veldig stor, uten å kunne knyttes 
til fettsyrer i de respektive substratene. Det kan være dette grunnet at larvene i dette forsøket, 
som hadde relativt dårlig vekst, var noe vanskelig å separere fra substratet. Varierende grad av 
vekstsubstrat kan derfor ha kommet med i analysene og vil prege resultatene. 
F 
orsøk 2:  
Forsøk 2 er en gjentakelse av forsøk 1 med den forskjell at antall larver i hver bakke er økt til 
15 000 og mengden slam i substratet er økt for å forsøke å kompensere for fallet i vekst vi så 
med økende slammengde i forsøk 1. Larvene i dette forsøket oppnådde ikke samme sluttvekt 
som i forsøk 1, men fallet i vekst kom først etter tilsetting av 74 % slam (Figur 2). Det er derfor 
klart at det ikke er mangel på næringsstoffer som forklarer hele reduksjonen i tilvekst i grupper 
med høyt nivå av slam. Det var påfallende at larvene ikke gikk ned i substratet i grupper med 
høyt slamnivå – de spiste fra utsiden. Konsistensen på slam tilsatt vann var veldig kompakt og 
«betonglignende». I liket med i forsøk 1 førte en innblanding av slam med seg en generell 
økning i tørrstoff samt protein, fett og aske i vekstsubstratet (Tabell 7). Det er også tydelig å se 
fra den kjemiske sammensetningen av larvene at nivåene av protein økte litt og fettinnholdet 
ble sterkt redusert i larvene fra 56% innblanding og mer (Tabell 8). Asken økte noe i larvene. 
Dårligere betingelser for larvene gjør at de har mindre evne til å lagre overskuddsenergi som 
fett. Svarte soldatfluelarver syntetiserer og lagrer overskuddsenergi hovedsakelig i form av 12-
karbon fettsyren laurin syre (SPRANGHERS et al. 2017; EWALD et al. 2020). Vi kunne se en 
gradvis reduksjon i denne fettsyren ved økende innblanding av slam (Tabell 9). Dette er trolig 
grunnet mindre karbohydrater i vekstsubstratet som fører til mindre de novo produksjon av 
fettsyrer i larvene. En økning i de fettsyrene vi ser mye av i slammet, som enumettede fettsyrer 
(Tabell 9), er tydelig ved økt slam i vekstsubstratet, noe som tyder på at larvene som får slam i 
høyere grad tar opp og lagrer fettsyrer direkte fra vekstsubstratet når disse er tilgjengelige. Det 
lave fettinnholdet i kyllingfôr gjør trolig at larvene må drive omfattende de novo syntese av fett 
for å lagre nok energi mens de vokser for å gjøre seg klar for pupae fasen. Selv om EPA ikke 
var høyere enn i kyllingfôr i slammet i dette forsøket, så kan det hende det er den økte 
fettmengden som har gjort at larvene har gjort seg bedre nytte av EPA i vekstsubstratet. Det var 
mer enn en dobling av EPA fra gruppen larver som vokste på kyllingfôr til de som fikk 100% 
slam. Det høyeste nivået av EPA ble nådd i larvene gitt 88% slam, der EPA utgjorde 2% av 
fettsyrene. 
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Tabell 3 Metaller i kyllingfôr og slam fra settefiskanlegg (mg/kg tørrstoff). 
 Forsøk 1 &2 Forsøk 3 Forsøk 4 
 Kyllingfôr Slam Kyllingfôr Slam Kyllingfôr Slam 
V 0.20 2.20 0.21 1.45 0.28 1.65 
Cr 0.68 4.18 0.46 1.28 0.56 2.97 
Mn 206 198 202 167 135 165 
Fe 237 2637 135 812 157 1538 
Co 0.10 0. 40 0.11 0.30 0.10 0.31 
Ni 1.24 1.65 1.07 0.73 0.55 1.43 
Cu 14.4 16. 5 13.5 14.5 12.4 19.8 
Zn 86 297 97 312 76 329 
As 0.33 2.86 0.34 1.88 0.07 1.76 
Se 0.51 1.21 0.47 1.50 0.39 1.54 
Mo 0.91 2.86 0.81 2.05 1.23 2.08 
Ag <0.009 0.025 <0.009 0.021 <0.009 0.015 
Cd 0.032 0.209 0.035 0.363 0.034 0.351 
Hg <0.005 0.044 <0.005 0.060 <0.005 0.063 
Pb 0.042 0.110 0.0450 0.162 0.058 0.197 

 
 
Tabell 4. Sammensetning av vekstsubstrat brukt i forsøk 1 verdiene er som tildelt substrat. (tall i 
kursiv er kalkulert basert på analyser av kyllingfôr og slam (Tabell 1.). 
 
 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Kyllingfôr 
(g) 

1600 1280 960 640 320 0 

Slam (g, tørt) 0 320 640 960 1280 1600 
Vann (ml) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 
Tørrstoff % 36,4 36.9 37.4 37.8 38.3 38.8 
Protein % 6,0 8,2 10,3 12,5 14,6 16,8 
Fett % 1,6 2,4 3,2 4,1 4,9 5,8 
Aske % 1,9 2,5 3,2 3,8 4,4 5,1 

 
 
Tabell 5. Kjemisk sammensetning av larvene. Alle verdier er % av tørrstoff ± standardavvik 
 
 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Tørrstoff (%) 28.5 ± 0.2 32.3 ± 0.1 30.6 ± 0.2 29.3 ± 0.4 28.1 ± 0.2 32.2 ± 1.4 
Protein (%) 39.1 ± 0.1 47.6 ± 0.1 46.8 ± 0.3 43.6 ± 0.2 42.0 ± 0.9 49.2 ± 0.6 
Fett (%) 3.8 ± 0.1 4.2 ± 0.1 7.5 ± 0.1 6.5 ± 0.1 10.9 ± 0.2 17.0 ± 0.2 
Aske (%) 15.8 ± 0.6 15.1 ± 0.2 13.0 ± 1.1 14.5 ± 0.2 13.2 ± 0.2 13.8 ± 1.8 
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Figur 1. Gjennomsnittsvekst av larver etter 12 dager i vekstforsøk 1. 
 
Tabell 6. Fettsyresammensetning av fett fra svarte soldatfluelarver. Verdiene er gjennomsnitt fra to 
parallelle ± standardfeil. 
 
Fettsyrer (%) 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 

Mettede (SFAs)       
C12:00 38.62±0.11 19.62±0.07 23.30±0.82 18.62±0.04 32.04±0.02 40.66±0.15 
C14:00 8.32±0.03 5.96±0.25 6.42±0.23 5.76±0.23 7.45±0.02 8.61±0.08 
C16:00 15.55±0.05 16.35±0.80 12.80±0.60 13.03±0.98 10.51±0.08 9.88±0.35 
C18:0 3.41±0.31 3.94±0.48 3.14±0.09 3.11±0.21 2.18±0.03 1.75±0.06 
     ∑SFAs 65.90±5.88 45.88±2.90 45.67±3.35 40.56±2.66 52.20±4.95 60.91±6.54 
Monoener (MUFAs)       
C16:1: n-9 3.36±0.84 5.63±0.49 14.91±0.12 13.82±0.10 16.40±0.03 14.35±0.04 
C18:1 n-9 (OA) 24.72±0.79 27.70±0.01 27.12±0.29 30.28±0.31 21.34±0.36 15.21±0.23 
C18:1 n-7 1.31±0.27 1.28±0.06 1.39±0.03 1.65±0.02 1.04±0.02 0.61±0.001 
   ∑MUFAs 29.40±5.70 34.62±6.33 32.36±6.35 36.34±7.06 25.77±4.96 18.91±3.49 
Flerumettet (PUFAs)       
C18:2 n-6 (LA) 12.87±0.19 13.00±0.24 15.31±0.56 13.69±0.17 16.56±0.23 14.11±0.33 
C18:3 n-3 (ALA) 1.57±0.44 1.99±0.03 2.08±0.03 2.10±0.03 1.93±0.09 1.55±0.01 
C18:4 n-3 0.83±0.01 0.93±0.03 1.56±0.06 1.51±0.18 1.37±0.36 1.23±0.02 
C20:5 n-3 (EPA) 0.66±0.35 1.13±0.16 1.08±0.001 1.33±0.02 0.73±0.02 0.61±0.02 
C22:6 n-3 (DHA) <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 
   ∑PUFA 15.93±2.22 17.06±2.21 20.04±2.60 18.65±2.27 20.61±2.88 17.50±2.45 
   ∑n-3  3.06±0.18 4.06±0.25 4.72±0.22 4.96±0.18 4.04±0.26 3.38±0.21 
   ∑n-6  12.87±0.19 13.00±0.24 15.31±0.56 13.69±0.17 16.56±0.23 14.11±0.33 
    n-3/n-6  0.24 0.31 0.31 0.36 0.24 0.24 
   EPA + DHA  0.66±0.35 1.13±0.16 1.08±0.001 1.33±0.02 0.73±0.02 0.61±0.02 
Limit of quantification <0.295 µg/ml (0.1 area %) 
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- 
Forsøk 3:  
Veksten i forsøk 3 var langt høyere enn i forsøkene 1 og 2 og den ble funnet flere larver med 
en vekt på over 0,4g. Høyeste tilvekst ble oppnådd i gruppen med 20 % slam (Figur 3) 3). Vi 
fant beste kurvetilpassing ved en annengradsligning: y = -05*10-4*x2 + 0.0013x + 
0.3299, der Y=sluttvekt på larvene og X = % innblanding ac´v slam.. Ligningen forklarer 99,2% 
av variasjonen i hele datasettet 
 
På samme måte som i forsøk 1 og 2, økte også tørrstoffinnholdet samt mengdene protein, fett 
og aske i vekstsubstratene ved økt innblanding av slam (Tabell 10). Larvene i dette forsøket 
vokste seg mye større enn i de to tidligere forsøkene og veksten begynte ikke å avta før mellom 
40 og 60% innblanding av slam (Figur 3). Ved 80% slam og mer i vekstsubstratet var der en 
veldig sterk nedgang i larvestørrelse. Vi så allikevel ikke den nedgangen i fett i larvene slik vi 
så i forsøk 2 og proteinet varierte noe, men der var ingen tendens til en nedgang ved økt slam i 
substratet (Tabell 11). Asken virket ikke påvirket av aske i substratet i dette forsøket. Der var 
allikevel en nedgang i mengden laurinsyre i larvene (Tabell 12), trolig grunnet økningen i fett 
i substratet, som beskrevet for forsøk 2. Mengden en-umettede fettsyrer økte også ved økt 
slaminnblanding i dette forsøket. Mengden EPA og DHA økte godt i larvene ved økt 
slaminnblanding i vekstsubstratet og de høyeste nivåene ble nådd i larvene gitt 80% slam der 
EPA og DHA nådde 6% av fettsyrene (Tabell 12). Nivået av omega-3 fettsyrer ble i larvene 
gitt 100 % slam høyere enn mengden omega-3 i de samme larvene. 
 

Tabell 7. Sammensetning av vekstsubstrat brukt i Forsøk 2 verdiene er som tildelt substrat. 
(verdiene er kalkulert basert på analyser av kyllingfôr (Tabell 1.). 
 
 0 % slam 32 % slam 56 % slam 74 % slam 88 % slam 100 % slam 
Kyllingfôr (g) 2100 1680 1260 840 420 0 
Slam (g, tørt) 0 798 1597 2396 3195 3994 
Vann 3200 3700 4285 4800 5400 6000 
Substrat (g) 2100 2478 2857 3236 3615 3994 
Tørrstoff % 36,4 37,2 37,7 38,2 38,5 38,8 
Protein % 6,0 9,5 12,1 14,0 15,5 16,8 
Fett % 1,6 2,9 3,9 4,7 5,3 5,8 
Aske % 1,9 2,9 3,7 4,2 4,7 5,1 
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Figur 2. Gjennomsnittsvekt etter 12 dager i forsøk 2 
 
 
 

 
Figur 3. Gjennomsnittsvekt av larver etter 12 dager i forsøk 3. 
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 Tabell 8. Kjemisk sammensetning av larvene i forsøk 2. Alle verdier er % av tørrstoff ± 
standardavvik 
 
Sammensetning 0 % slam 32 % slam 56 % slam 74 % slam 88 % slam 100 % slam 
Tørrstoff (%) 28.2 ± 0.2 32.6 ± 0.2 34.1 ± 0.5 34.7 ± 0.3 33.1 ± 0.4 34.6 ± 0.3 
Protein (%) 41.4 ± 0.1 43.4 ± 0.1 44.4 ± 0.1 45.4 ± 0.1 49.5 ± 0.1 48.2 ± 0.2 
Fett (%) 23.3 ± 0.3 23.2 ± 0.9 19.2 ± 0.3 13.0 ± 0.1 12.3 ± 0.2 11.5 ± 0.2 
Aske (%) 11.7 ± 0.4 15.2 ± 0.6 14.2 ± 0.6 14.6 ± 0.5 14.5 ± 0.2 13.9 ± 0.3 

 
Tabell 9. Fettsyresammensetning av fett fra svarte soldatfluelarver fra forsøk 2. Verdiene er 
gjennomsnitt fra to parallelle ± standardfeil. 
 
Fettsyrer (%) 0 % slam 32 % slam 56 % slam 74 % slam 88 % slam 100 % slam 

Mettede (SFAs)       
C12:00 40.37±0.14 34.09±0.16 25.96±0.14 18.62±0.02 4.82±0.04 11.76±0.31 
C14:00 9.55±0.05 8.12±0.006 7.00±0.01 5.47±0.06 4.37±0.07 5.60±0.01 
C16:00 13.55±0.04 13.89±0.08 15.04±0.16 11.80±0.07 16.15±0.37 16.10±0.09 
C18:0 2.34±0.02 2.46±0.01 2.87±0.01 2.42±0.04 3.41±0.04 3.57±0.07 
     ∑SFAs 1 65.82±6.27 58.58±5.21 50.88±3.84 38.33±2.71 28.77±2.26 37.01±2.16 
Monoener (MUFAs)       
C16:1: n-7 0.53±0.03 0.68±0.04 1.02±0.03 1.38±0.003 1.91±0.01 1.65±0.01 
C16:1: n-9 2.75±0.06 3.09±0.08 3.53±0.02 4.54±0.01 5.88±0.03 5.11±0.004 
C18:1 n-7  0.64±0.04 0.72±0.001 1.01±0.01 1.35±0.01 1.87±0.01 1.65±0.02 
C18:1 n-9 (OA) 14.01±0.25 19.18±0.06 24.87±0.08 32.90±0.20 40.35±0.07 35.42±0.44 
C20:1 n-11 0.49±0.01 0.53±0.01 0.83±0.001 1.13±0.01 1.45±0.01 1.30±0.01 
   ∑MUFAs2 18.51±1.96 24.22±2.69 31.35±3.48 41.32±4.61 51.47±5.63 45.15±4.96 
Flerumettede (PUFAs)       
C18:2 n-6 (LA) 13.59±0.15 12.94±0.09 11.95±0.05 13.00±0.05 11.19±0.06 11.96±0.06 
C18:3 n-3 (ALA) 1.32±0.05 1.59±0.002 1.78±0.01 2.61±0.02 3.23±0.01 2.65±0.02 
C18:4 n-3 0.99±0.16 1.09±0.17 1.03±0.11 1.12±0.04 1.29±0.05 1.54±0.28 
C20:5 n-3 (EPA) <LOQ 0.83±0.01 1.24±0.01 1.63±0.04 2.09±0 1.82±0.002 
C22:6 n-3 (DHA) <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 
   ∑PUFA3 15.90±2.37 16.46±2.22 16.01±2.01 18.38±2.13 17.81±1.72 17.99±1.89 
   ∑n-3 4 2.31±0.11 3.52±0.17 4.06±0.17 5.38±0.33 6.61±0.43 6.02±0.25 
   ∑n-6 5 13.59±0.15 12.94±0.09 11.95±0.05 13.00±0.05 11.19±0.06 11.96±0.06 
    n-3/n-6 6 0.17 0.27 0.34 0.41 0.59 0.50 
   EPA + DHA 7 NA 0.83±0.01 1.24±0.01 1.63±0.04 2.09±0 1.82±0.002 
 
Tabell 10.  Substratsammensetning Forsøk 3. Slam er vått slam direkte fra filter. Verdiene er som 
tildelt substrat. (tall i kursiv er kalkulert basert på analyser av kyllingfôr og slam (Tabell 1.). 
 
 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Kyllingfôr (g) 3000 2400 1800 1200 600 0 
Slam (vått) 0 2400 4800 7200 9600 12000 
Vann 9000 7200 5400 3600 1800 0 
Tørrstoff % 22,3 22,5 22,7 22,9 23,2 23,4 
Protein % 3,7 4,9 6,1 7,3 8,4 9,6 
Fett % 1,0 1,5 1,9 2,4 2,8 3,3 
Aske % 1,2 1,6 1,9 2,3 2,6 3,0 
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Tabell 11. Kjemisk sammensetning av larvene fra forsøk 3. Alle verdier er % av tørrstoff ± standardavvik 
Sammensetning 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Tørrstoff % 32.0 ± 0.3 31.6 ± 0.2 31.3 ± 0.2 29.1 ± 0.2 25.7 ± 0.2 25.2 ± 0.1 
Protein 37.4 ± 0.4 36.5 ± 0.3 36.7 ± 0.2 36.9 ± 0.4 39.3 ± 0.4 41.6 ± 0.4 
Fett 28.2 ± 0.3 26.2 ± 0.3 27.2 ± 0.2 30.6 ± 0.1 29.1 ± 0.2 31.1 ± 0.1 
Aske 11.2 ± 0.2 11.6 ± 0.1 13.7 ± 0.3 11.2 ± 0.1 11.0 ± 0.1 11.9 ± 0.1 

 
Tabell 12  Fettsyresammensetning (% av fettsyrer) av fett fra svarte soldatfluelarver fra forsøk 3. Verdiene 
er gjennomsnitt fra to parallelle ± standardfeil. 
Fettsyrer (%) 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 

Mettede (SFAs)       
C10:00 0.92±0.01 0.92±0.03 1.02±0.002 0.83±0.03 0.78±0.005 0.75±0.02 
C12:00 44.98±0.20 40.88±0.60 39.10±0.26 32.55±0.33 27.32±0.42 27.63±0.30 
C14:00 6.86±0.10 6.39±002 6.67±0.07 6.73±0.03 6.66±0.35 6.64±0.36 
C16:00 9.49±0.22 10.85±0.81 10.72±0.01 13.66±0.04 12.72±0.37 12.95±0.80 
C18:0 1.23±0.05 1.33±0.09 1.24±0.01 1.77±0.29 1.72±0.01 1.70±0.08 
     ∑SFAs 1 63.51±6.13 60.38±5.53 58.77±5.27 55.56±4.34 49.21±3.62 49.68±3.67 
Monoener (MUFAs)       
C16:1: n-7 0.47±0.01 0.05±0.02 0.66±0.01 0.63±0.06 0.70±0.02 0.79±0.04 
C16:1: n-9 2.60±0.08 3.23±0.14 3.83±0.01 4.89±0.30 6.64±0.28 8.38±0.23 
C18:1 n-7  0.56±0.01 0.87±0.03 0.95±0.004 1.46±0.04 1.76±0.02 1.66±0.01 
C18:1 n-9 (OA) 13.35±0.31 15.58±0.70 15.77±0.16 17.02±0.64 17.68±0.68 19.15±0.63 
C20:1 n-11 0.44±0.02 0.5±0.01 0.65±0.002 0.96±0.03 0.99±0.01 0.79±0.01 
   ∑MUFAs 17.43±1.86 20.83±2.16 21.88±2.17 24.99±2.31 27.79±2.39 30.79±2.64 
Flerumettede (PUFAs)       
C18:2 n-6 (LA) 15.65±0.34 12.84±0.56 10.49±0.15 9.36±0.48 9.38±0.47 7.43±0.36 
C22:2 n-6 0.80±0.05 0.95±0.01 1.01±0.09 1.34±0.02 2.24±0.38 1.40±0.08 
C18:3 n-3 (ALA) 1.54±0.06 1.74±0.07 1.84±0.01 2.30±0.05 2.98±0.14 2.92±0.12 
C18:4 n-3 0.45±0.04 0.50±0.01 0.75±0.02 0.85±0.02 1.00±0.003 1.05±0.12 
C20:5 n-3 (EPA) 0.47±0.01 1.95±0.07 2.92±0.03 3.74±0.25 4.79±0.31 4.35±0.18 
C22:6 n-3 (DHA) <LOQ <LOQ 0.72±0.04 1.03±0.07 1.28±0.09 0.93±0.05 
   ∑PUFA 18.91±1.82 17.98±1.42 17.81±1.13 18.65±0.97 21.70±0.94 18.12±0.76 
   ∑n-3 2.46±0.19 4.19±0.24 6.24±0.39 7.93±0.51 10.06±0.66 9.27±0.61 
   ∑n-6 16.45±6.06 13.79±4.85 11.56±3.84 10.71±3.27 11.63±2.91 8.84±2.46 
    n-3/n-6 0.15 0.30 0.54 0.74 0.86 1.05 
   EPA + DHA 0.47±0.01 1.95±0.07 3.64±2.06 4.78±2.64 6.08±3.38 5.29±3.07 
 
Tabell 13. Substratsammensetning forsøk 4. Verdiene er som tildelt substrat. (tall i kursiv er kalkulert 
basert på analyser av kyllingfôr og slam (Tabell 1.) 
 
 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Kyllingfôr (g) 4500 3600 2700 1800 900 0 
Slam (tørt) 0 900 1800 2700 3600 4500 
Vann 12000 12000 12000 12000 12000 12000 
Tørrstoff % 24,3 24,4 24,5 24,6 24,7 24,8 
Protein % 5,7 6,5 7,3 8,0 8,8 9,5 
Fett % 1,1 1,5 1,8 2,2 2,6 3,0 
Aske % 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 3,6 

 
 
 
 
 
Tabell 14. Kjemisk sammensetning av larvene fra forsøk 4. Alle verdier er % av tørrstoff ± standardavvik 
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Forsøk 4:  
Larvene viste god vekst også i dette forsøket, men veksten avtok gradvis fra mellom 40% og 
60% slaminnblanding (Figur 4). Som i forsøk 3, ga en annengradsligning en svært god 
kurvetilpassing (y = 1,4*10-5* x2 + 0.0004x + 0.2384, R² = 0.9945, Y=sluttvekt larver, X=% 
slam i substratet). 
 
På samme måte som i de tre tidligere forsøkene så økte tørrstoffinnhold samt protein, fett og 
askeinnholdet i vekstsubstratene ved økt slaminnblanding (Tabell 13). I likhet med i forsøk 3 
så vi heller ikke her en nedgang i fett i larvene, men heller en tendens til høyere fettnivåer ved 
økt innblanding av slam i vekstsubstratet (Tabell 14). Askeinnholdet økte i larvene. Endringene 
i fettsyresammensetning lignet endringene sett i forsøk 3, med nedgang i laurinsyre og økte en-
umettede fettsyrer (Tabell 15). Påfallende her er en økning i EPA i larvene tilsvarende EPA i 
substratet men en mye mindre akkumulering av DHA.  EPA nådde 3.48% av fettsyrene, mens 
DHA kun nådde 0.86, selv om de var tilstede i omtrent 1:1 ratio i vekstsubstratet med 100% 
slam. Aminosyresammensetningen i larvene var relativt stabil som følge av endringer i 
vekstsubstrat (Tabell 16) og sammenlignbare med tidligere studier med svarte soldatfluelarver 
(LILAND et al. 2017a) 
 

 
Figur 4. Gjennomsnittsvekter etter 9 dagers fôring i forsøk 4. Substrat ble tildelt i overskudd. 
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Tabell 14. Kjemisk sammensetning av larvene fra forsøk 4. Alle verdier er % av tørrstoff ± 
standardavvik 
 
Sammensetning 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Tørrstoff % 30.7 ± 0.1 31.3 ± 0.2 31.0 ± 0.2 31.8 ± 0.3 32.1 ± 0.6 31.1 ± 0.3 
Protein 40.3 ± 0.1 44.8 ± 0.3 43.8 ± 0.2 44.7 ± 0.3 42.3 ± 0.1 42.9 ± 0.2 
Fett 19.0 ± 0.1 21.0 ± 0.1 24.2 ± 0.1 22.9 ± 0.1 26.0 ± 0.2 22.4 ± 0.1 
Aske 8.9 ± 0.1 10.7 ± 0.1 11.8 ± 0.1 12.1 ± 0.3 12.5 ± 1.0 12.9 ± 0.1 

 
 
Tabell 15. Fettsyresammensetning av fett fra svarte soldatfluelarver fra forsøk 4. Verdiene er 
gjennomsnitt fra to parallelle ± standardfeil. 
 
Fettsyrer (%) 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 

Mettede fettsyrer       
C10:00 0.71±0.01 0.71±0.01 0.57±0.06 0.63±0.02 0.50±0.02 0.44±0.02 
C12:00 37.39±0.56 35.94±0.26 27.64±0.20 27.26±0.92 22.23±0.70 17.73±0.06 
C14:00 7.32±0.11 6.91±0.55 5.83±0.52 6.42±0.19 6.18±0.11 5.87±0.07 
C16:00 10.77±0.37 10.48±0.18 11.47±0.32 13.05±0.15 14.15±0.36 14.80±0.04 
C18:0 2.04±0.04 1.96±0.05 2.39±0.23 2.17±0.01 2.18±0.01 2.22±0.02 
     ∑Mettede 
fettsyrer 58.26±4.98 56.02±4.79 47.93±3.63 49.55±3.60 

45.26±3.02 41.08±2.55 

Monoener       
C16:1: n-7 0.49±0.02 0.50±0.01 0.69±0.10 0.78±0.01 0.90±0.02 1.11±0.01 
C16:1: n-9 2.89±0.15 2.82±0.02 3.24±0.16 3.97±0.01 4.21±0.16 5.35±0.03 
C18:1 n-7  0.69±0.03 0.87±0.01 1.38±0.02 1.57±0.01 1.90±0.02 2.51±0.05 
C18:1 n-9 (OA) 14.30±0.37 16.54±0.08 20.05±0.54 20.35±0.14 22.30±0.42 26.23±0.47 
C20:1 n-11 0.53±0.01 0.66±0.01 0.83±0.02 0.85±0.02 1.17±0.02 1.35±0.04 
   ∑Monoener 18.91±1.98 21.41±2.30 26.21±2.78 27.54±2.79 30.49±3.05 36.58±3.57 
Flerumettede 
fettsyrer 

      

C18:2 n-6 (LA) 18.81±0.01 16.65±0.01 14.33±0.24 11.27±0.19 9.80±0.31 9.17±0.21 
C22:2 n-6 0.68±0.14 0.64±0.07 1.01±0.02 1.02±0.11 1.46±0.50 0.96±0.11 
C18:3 n-3 (ALA) 1.98±0.10 2.22±0.04 2.72±0.22 2.55±0.12 2.87±0.12 3.52±0.01 
C18:4 n-3 1.08±0.15 1.46±0.05 2.33±0.48 3.90±0.08 2.53±0.14 0.94±0.16 
C20:5 n-3 (EPA) <LOQ 1.11±0.01 2.11±0.07 2.61±0.02 3.14±0.05 3.46±0.06 
C22:6 n-3 (DHA) <LOQ <LOQ 0.48±0.02 0.52±0.01 0.72±0.02 0.86±0.02 
   ∑PUFA 22.55±2.15 22.08±1.88 23.00±1.57 21.90±1.18 20.55±0.98 18.93±0.96 
   ∑n-3  3.06±0.14 4.79±0.18 7.65±0.37 9.60±0.52 9.28±0.41 8.78±0.56 
   ∑n-6  19.49±7.39 17.29±6.53 15.35±5.43 12.30±4.18 11.27±3.40 10.14±3.35 
    n-3/n-6  0.15 0.28 0.49 0.78 0.82 0.86 
   EPA + DHA  NA 1.11±0.01 2.60±1.15 3.14±1.47 3.87±1.71 4.32±1.83 
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Tabell 16: Aminosyresammensetning av svarte soldatfluer fra forsøk 4. Resultatene er presentert 
som % av total aminosyre på tørrstoff basis.  
 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % slam 
Essensielle aminosyrer       
Histidin 5.02 5.16 4.71 5.44 4.63 4.75 
Isoleucin 7.27 7.23 7.25 8.25 7.49 7.24 
Leucin 12.02 11.61 11.83 14.27 11.72 11.29 
Lysin 11.10 11.09 11.38 13.02 11.52 11.29 
Metionin 2.77 2.92 2.83 3.26 3.02 3.03 
Fenylalanin 6.92 7.43 7.17 8.12 7.25 7.28 
Treonin 6.43 6.62 6.67 7.58 6.69 6.75 
Valin 9.38 9.18 9.21 10.03 8.70 8.59 
Ikke-essensielle aminosyrer      
Alanin 10.35 10.07 10.36 11.64 10.47 10.52 
Arginin 7.44 7.76 7.62 8.65 7.53 7.53 
Asparginsyre 16.74 16.65 16.79 19.62 17.32 17.19 
Glutaminsyre 20.70 19.49 21.29 22.74 21.35 21.69 
Glysin 7.40 7.67 7.66 8.79 7.57 7.78 
Prolin 9.65 9.18 9.13 10.30 9.02 8.84 
Serin 6.69 6.66 6.80 7.76 6.97 7.16 
Tyrosin 9.69 10.56 9.42 11.59 9.67 9.00 
Taurin <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 0.27 

LOQ: (jeg skal  fylle inn ( nina)) 
 
 
Tabell 17: Sammensetning av metal på svarte soldatfluer i forsøk 4. Resultatene er presentert på 
tørrstoffbasis.  
Metaller 0 % slam 20 % slam 40 % slam 60 % slam 80 % slam 100 % 

slam 
V 0.19 0.21 0.38 0.42 0.44 0.58 
Cr 0.77 0.46 0.95 0.90 2.46 1.33 
Mn 420 328 246 247 195 174 
Fe 328 349 431 566 646 563 
Co 0.10 0.09 0.14 0.13 0.14 0.15 
Ni 0.55 0.39 0.56 0.53 1.13 0.68 
Cu 19.5 15.4 17.4 15.4 15.4 15.4 
Zn 113 87 123 144 144 184 
As 0.09 0.45 0.91 1.44 1.74 2.56 
Se 0.40 0.38 0.67 0.75 0.81 0.93 
Mo 1.23 0.99 1.33 1.23 1.23 1.43 
Ag <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
Cd 0.14 0.29 0.39 0.43 0.47 0.58 
Hg <0.01 0.03 0.06 0.09 0.11 0.14 
Pb 0.13 0.10 0.12 0.12 0.13 0.15 
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Mineraler 
Mineralanalyse ble utført på larvene fra forsøk 4 og viser en klar økning i mineraler som 
hadde særlig høyt innhold i slammet, som jern, sink og selen. Samtidig var det en reduksjon i 
nivå av mangan ved økt slam i vekstsubstratet (Tabell 17). Jern, sink og selen er viktige 
sporstoff for de fleste dyr, inkludert Atlantisk laks, og en økt bruk av planteråvarer i fôr har 
gjort nivåene av disse lavere i fiskefôr (ANTONY JESU PRABHU et al. 2019). Nivåene av selen i 
insektene gitt 100% slam var på nivå med det en finner i typiske fiskemel, men jern og selen 
hadde til og med høyere nivåer enn i fiskemel. Det var også betydelige økninger i kadmium, 
kvikksølv og arsen. Om vi sammenligner nivåene metaller i larvene fra forsøk 4 med 
maksimum tillate nivåer for fôr og fôringredienser i EU (Tabell 18), ser vi at de fleste 
metallene ligger under de tillate nivå, med noen unntak. Det er spesielt nivåene for enkelte 
fôringredienser som er interessant å sammenligne med, da et insektmel kun vil inngå som en 
mindre del av den totale dietten. Både kadmium og bly ligger godt under de tillate maksnivå 
på 2.27 og 11.4 mg kg-1, med høyeste nivå for disse på 0.6 og 0.14, henholdsvis. Kvikksølv 
nivåene nådde nivåer over tillatte verdi for fôringredienser for 80% og 100% 
slaminnblanding, mens arsen var over tillatte nivå i 100% slam gruppen. Disse to elementene 
må derfor holdes kontroll på om en ønsker å bruke slam til å fôre insektlarver med mål å 
bruke dem i dyrefôr. For kvikksølv og arsen er der allikevel faktorer som kan sees på i 
forbindelse med de ulike formene av disse metallene, som kan forekomme i ulike organiske 
og uorganiske former i larvene (BIANCAROSA et al. 2018). Disse varierer i veldig stor grad i 
sin toksisitet og vil være viktige å se nærmere på for å vurdere risikoen ved å bruke slam som 
vekstsubstrat for svarte soldatfluelarver.  
 
 
 
Fiskepatogener 

Det ble ikke funnet spor av fiskepatogenene Piscine orthoreovirus 1 (PRV-1), Infeksiøs 
lakseanemi virus (ILAV), Infeksiøs pankreas nekrose virus (IPNV), Salmon gill poxvirus 
(SGPV) og Yersinia ruckeri i noen av larveprøvene. Det er allikevel ikke gjort noen prøver av 
dette i slammet, men vi anser det som usannsynlig at slam som er tørket ved slike høye 
temperaturer vil kunne ha overlevende patogener. Om larvene kan overføre sykdommmer fra 
slammet og være bærere av disse er allikevel ikke bekreftet etter avkreftet i dette forsøket. Dette 
er spesielt nyttig informasjon om det vil være aktuelt å bruke vått slam, da det er vist i tidligere 
forsøk med svarte soldatfluelarver at de ikke inaktiverer endoparasitter (MÜLLER et al. 2019), 

Tabell 18: EU maksimum nivå (mg kg−1) for uønskede metaller in fôringredienser og komplette 
fôr for husdyr (Directive 2002/32/EC og tillegg). Tall for fiskefôr der disse er forskjellige er 
oppgitt i parentes. Tallene er regnet om til å gjelde ved helt tørt materiale. Konsentrasjoner (mg 
kg−1) kadmium, bly, kvikksølv og arsen i de ulike larvene fra forsøk 4.  
Element Maks.  

fôr- 
ingredienser 

Maks. 
komplette 
fôr 

0 % 
slam 

20 % 
slam 

40 % 
slam 

60 % 
slam 

80 % 
slam 

100 % 
slam 

Cd 2.27 0.56 (1.14) 0.13 0.29 0.40 0.44 0.48 0.60 
Pb 11.4 5.68 0.13 0.10 0.13 0.13 0.14 0.14 
Hg 0.11 0.11 (0.23) 0.01 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15 
As 2.27 2 .27 (11.36) 0.09 0.46 0.94 1.48 1.79 2.62 

 
 



 19 

men at de aktiverer humane patogener i noe grad (LALANDER et al. 2013). Det vil være nyttig 
med fremtidige forsøk for å undersøke nærmere mulighetene for svarte soldatfluelarver som 
bærere av fiskepatogener gjennom næringskjeden om de vokser på slam, da et insektmel ofte 
er utsatt for omfattende behandling før salg og disse prosessene også kan påvirke hygiene til 
produktet. Like fullt, tørking av slam ved høy temperatur, bearbeiding av larvene ved 
temperatur på rundt 100 C og videre varmebehandling i prosessanlegg for fiskefôr gjør 
sannsynligheten for overføring av parasitter eller patogener for svært liten. 
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