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beskrivelse af produktionen Enorm

.
 
Enorm har adresse på Hedelundvej 15, som er en landbrugsejendom beliggende i landzo-
ne med tilhørende 124 ha jord. Enorm vil blive den første industrielle insektproduktion i 
Skandinavien, og virksomheden har ambitioner om at sætte høje standarder for kvalitet, 
biosikkerhed, fødevaresikkerhed, samt påvirkning af miljø- og klima. Målet er at komme 
så tæt som muligt på en 0-spildsproduktion, når sitet er fuldt etableret. 
 
Det særlige ved projektet er, at der på samme site både udføres produktion af larver, 
hvilket kan defineres som en primærproduktion og landbrug, og høst og forarbejdning af 
larver, hvilket kan defineres som industri. 
 
Der er flere årsager til, at produktion og forarbejdning af larverne skal foregå på samme 
placering. BSF larverne har en cyklus på 49 dage, hvorfor de udvikler sig enormt hurtigt. 
Larvernes skal høstes 17-18 dage efter klækning, inden de går i præpuppestadiet, hvor 
næringsindhold, smag med videre ændres. Af hensyn til produktets kvalitet er det derfor 
vigtigt, at larven aflives umiddelbart efter, at den høstes. Fragt af levende larver vil være 
en stor håndteringsmæssig udfordring. Når larverne tages ud af deres foderkasser og 
ventilerede klimastalde, vil de, hvis de ligger samlet afgive så meget varme, at de risike-
rer at gå til af varme, inden de når frem til et andet site. Det vil være uacceptabelt i for-
hold til både produktkvalitet og dyrevelfærd. Fragt i åbne kasser vil medføre risiko for, at 
larverne falder ud af kasserne under fragt og at larverne aktivt kravler ud af kasserne, da 
det vil være svært at sikre optimale temperaturer og øvrige vækstbetingelser under frag-
ten. Fragten vil kræve minimum 20 lastbiler fra adressen hver dag, når projektet er fuldt 
udviklet. Når produktion og forarbejdning placeres sammen sted, vil der cirka være 1-2 
lastbiler, som dagligt fragter det forarbejdede produkt. Ejendommen har direkte adgang 
til Skanderborgvej, hvorfra der er nem adgang til motorvejsnettet. 
 
Enorm har i 2018 totalrenoveret 3200 m2 bygninger, hvortil de i 2019 ombygger staldene 
til fluestalde til reproduktion, vækststalde til produktion af larver, vask og logistik af 
vækstkasser, fødevaregodkendte lokaler til forarbejdning af larver og fødevarer, lager, 
samt laboratorie- og personalefaciliteter.
 
De 2300 m2 tidligere kalvestalde, der ikke er i drift i dag, forventes renoveret, inden de 
skal anvendes som lager. Enorm planlægger en samlet bygningsudvidelse på cirka 77% 
over cirka 5 år.
 
Der skal derfor udarbejdes en lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg. Bygningerne 
vil blive placeret samlet. Principperne for bygningernes placering er vist som skitse på bi-
lag 2. Der arbejdes med bygningernes konkrete placering i forhold til produktionsflow og 
sektionering af vækststalde. 
 
Da en af de store fordele ved larveproduktion er, at man kan opdrætte dem vertikalt, og 
dermed reducere arealet til opdræt, forventes det at selve larvestaldene - 12.600 m2 – 
vil blive opført med en bygningshøjde på op til 7 meter. I området til råvarer og blanding 
af foder, vil der være et område på 500-600 m2, hvor der er behov for siloer med en for-
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ventet højde på 12 meter. Yderligere kan der blive behov for skorstene, vis højde endnu 
ikke er kendt.  
 
Bygningerne opføres med hensyn til de omkringliggende omgivelser og vil få udseende af 
både landlig og industriel karakter. Der vil derfor blive taget hensyn til det visuelle udtryk 
gennem udformningen af facaderne. Bygningskroppenes langstrakte karakter vil blive 
brudt af tydelige gavlmotiver, der sammen med den mørke farve gør, at bygningerne 
indpasser sig i det omkringliggende landskab. Den omgivende beplantning vil underind-
dele facaderne og sikre en blød overgang mellem bygning og landskab. 
 
Enorm planlægger at anlægge stier og græsarealer med enggræs, der inviterer omverde-
nen indenfor. De offentlige områder vil være tilgængelige som rekreative områder, og vil 
samtidig blive brugt som et medie til formidling af, hvad der foregår i og omkring pro-
duktionen hos Enorm. Langs stierne placeres en række formidlingspunkter, der både kan 
bidrage til landskabelige pauser og samtidigt fungere som en formidlingsplatform i for-
hold til udvalgte dele af Enorms produktion. Enorm oplever en stor interesse for virksom-
hedens udvikling og for insektindustrien som helhed, og har i dag svært ved at imøde-
komme efterspørgslen på foredrag og rundvisninger.
 
Enorm Biofactory arbejder med FN’s verdensmål, da de ser bæredygtig udvikling som en in-
tegreret del af forretningsskabelsen, for at sikre en bæredygtig og effektiv brug af ressourcer 
samt reduktion af madspild, se bilag 3. Enorm modtager restbiomasser fra landbruget og 
fødevareindustrien, producerer og forarbejder larverne til ingredienser til foder- og føde-
vareindustrien.   
 
I dag anvendes der naturgas som energikilde. Enorm undersøger mulighederne for at ud-
nytte en del af insekt frassen (insekt afføring) til at dække behovet for varme i produk-
tionen, ved enten forgasning eller forbrænding. Energiforbruget er til drift af både larve-
stalde, logistik og forarbejdning. Da restbiomasserne allerede indeholder en stor mængde 
vand, vil behovet for at tilføre vand til produktionen af insekterne være minimalt. Vandet 
fra restbiomasserne som ikke optages af larverne, vil fordampes som led i processen.


