
NÄR? Torsdag 2 december 

TID? Kl 9.00-13.00

VAR? Digitalt, via Zoom

MODERATOR Anna Zíngmark och 

Karoline Bottheim, Länka Consulting.

ANMÄLAN senast 21/11  
Høgskolen i Innlandet  

Kom i håg att skriva i korrekt adress. Vi 

kommer att skicka en överraskning till 

dig med post inför konferensen.

I takt med en ökad världspopulation ökar också 
efterfrågan på protein. Insektsprotein kan vara 
en av framtidslösningarna, en produkt med 
låg klimatpåverkan och hög näringsprofil. 
Insektsbranschen är en ny bransch och det 
saknas uppbyggda strukturer. Hur kan en framtida 
mobilisering av aktörer se ut? 

Ta del av spännande föreläsningar från aktörer som 
är involverade i branschen. Programmet hittar du på 
nästa sida.

Insektsbranschens möjligheter

INSEKTS- 
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FINANSIÄRER PROJEKTPARTER

WEBBINARIUM

Var med och påverka utvecklingen av insektsbranschen – lyssna och delta 
i diskussioner. Under en halvdagskonferens kommer du få lyssna på vilka 
möjligheter och utmaningar som finns.

Konferensen genomförs inom ramen för Interreg Sverige-Norge projektet KLIPP – Klimatsmart 

Proteinproduktion. Projektet ska bidra till att skapa förutsättningar i Inre Skandinavien för en gränsöverskridande 

storskalig produktion av insekter för mat och foder för den europeiska marknaden.

https://nettskjema.no/a/227527#/page/1


Marcela Navarro, Project X Global 

Möjligheterna med insektsbranschen – Marcela Navarro CEO 

och medgrundare av det brittiska företaget Project X Global. 

Marcela har 20 års erfarenhet av värdekedjor, hållbarhet och 

förändringsprocesser där man förändrar traditionella system 

som bidrar till en bättre miljö. 

Stine Hjartland, vd Happy Alien

Kartläggning av de juridiska förutsättningarna för 

insektproduktion i Sverige och Norge samt handel av 

insektsprodukter och foder mellan Sverige och Norge.  

- Stine Hjartland är VD och ägare av Happy Alien, ett 

företag som erbjuder rådgivning och praktiskt stöd i 

gränsöverskridande samarbeten och företagande. 

Nils Österström, vd Tebrito AB och Alexander Solstad 
Ringheim, Inverta Pro AS

Storskalig insektsproduktion – entreprenörsperspektivet 

Insektsföretagare från Sverige och Norge berättar om 

möjligheterna och utmaningarna att verka i branschen 

idag. Alexander och Nils har båda varit verksamma inom 

insektsproduktion under flera år. De verkar på olika sidor 

av gränsen men samarbetar inom flera områden. Hör dem 

berätta varför de har valt att arbeta med insektsproduktion 

och vilka utmaningar de mött och vilka lösningar som måste 

komma på plats för att insektsbranschen ska kunna ta fart.

Gisle Bakken, Prosjektleder fra Norsk Kylling AS

Gisle vil fortelle om deres forsøk sammen med Inverta Pro AS. 

Leif Kjetil Skjæveland Bærekraftansvarlig og 
samfunnskontakt, Skretting Norge 

Leif Kjetil vil snakke om bærekraft og hvordan Skretting Norge 

tilpasser seg fremtiden.
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