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Insekter er blevet foreslået som en alternativ effektiv, bæredygtig proteinkilde 
af høj kvalitet til det konventionelle husdyrfoderprotein. I denne undersøgelse 
blev mulighederne for brug af insekter på hundefoder markedet identificeret 
for at besvare spørgsmålet om, hvorvidt dyrefoderproducenter skulle tage 
højde for den stigende tendens inden for insektbaseret dyrefoder og bringe et 
tilsvarende produkt på markedet.  
 
Vi gennemførte en kvalitativ analyse gennem ekspertinterviews for at kunne 
besvare disse næste spørgsmål:  
 
(1) Hvad er den aktuelle situation på det insektbaserede marked for 
selskabsdyr i Tyskland og Holland?  
 
(2) Hvordan er det eksisterende kæledyrsfoder til insekter placeret på 
markedet?  
 
(3) Hvorfor har virksomheder tilføjet insektbaseret dyrefoder til deres 
sortiment?  
 
(4) Hvad er grundene til, at hundeejere køber mad med insekter?  
 
Fire forskellige virksomheder blev udvalgt til interviews: to virksomheder 
positionerede insektprodukterne som en bæredygtig mulighed, de andre to 
som en allergivenlig mulighed. The Value Proposition Canvas blev brugt til at 
finde ud af, om de anvendte krav også løser kundens behov og problemer.  
 
Udfra vores resultater kan vi sige, at forbrugerne beder om specifikke allergi 
diæter. En forudsætning for en allergidiæt er en enkelt kilde til et protein, der 
ikke er almindeligt i kosten.  
 
Markedet for hundemad bør overvåges, og der skal foretages yderligere 
forskning for at identificere mulige allergier over for proteinet i insekter. Med 
hensyn til insekter som en bæredygtig mulighed, bør den enkelte virksomheds 
faktiske miljøpåvirkning vurderes særskilt og det bør undersøges, hvordan 
insektforsyningskæden kan bygges, så bæredygtigt som muligt. Vores 
forskning er et orienteringsværktøj, som virksomheder kan bruge til at afgøre, 
om dette materiale passer til deres markedsføringsstrategi, eller om de måske 
har et andet produkt i deres portefølje, der opfylder de samme krav som 
insektbaseret dyrefoder. 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

 


