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Jag tar istället möjligheten att ställa frågorna 

genom den här insändaren och även direkt till 

livsmedelsgrossister med hopp om att få svar 

och med förhoppning, en förklarande artikel. 

Frågorna som jag vill ha svar på är. 

1)  Hur stor är en normal batch av 

butikshonung? Dvs hur många burkar  

och/med äkthets certifikat? 

2)  Skulle Honungsringen kunna få tillgång  

till era äkthetsanalyser och göra egna 

analyser på samma honung?  

Det analysresultaten kan då jämföras för 

att klargöra hur representativt ett prov på 

50 g analyshonung kan vara i relation till  

en batch på 20 000 kg? 

3)  Varför blandar ni honung från upp till  

fyra olika länder i era burkar?   

Honung på världsmarknaden säljs i batcher 

om 20 ton, det måste vara en kostnad att 

blanda och hålla reda på spårbarheten som 

borde likna en telefonkatalog i tjockleken 

om man blandar 4 batcher om 20 ton. 

4)  Ni säljer honung från Kina, skulle ni via 

er spårbarhet kunna sätta oss i kontakt 

med några av de kinesiska biodlare som 

producerar honungen? 

Fråga 1 och 2 fick jag inspiration till i våras 

då jag fick en exportförfrågan på min 

honung. Företaget efterfrågade en analys som 

bekräftade att det var äkta honung.  

Det tar oftast ganska lång tid att göra en 

analys. Jag erbjöd dem istället att få med 

analysen på min honung som gjordes på förra 

årets skörd, då Honungsringen jämförde 

analysresultaten mot importerad honung. 

Företaget var helt nöjd med analysen, trots 

att den inte hade någonting att göra med den 

faktiska honungen de ev skulle köpa. Årets 

honung var ju inte ens skördad då men redan 

fanns det en analys som sa att den var äkta! 

Men om vi pausar, tar ett djupt andetag och 

funderar på vad det egentligen är vi säljer. 

En unik naturprodukt som varierar – från 

bigård till bigård, slungning till slungning 

och garanterat från år till år. Vi säljer inte en 

statisk produkt som lätt låter sig garanteras 

via mätvärden. Den variationen hittar vi dock 

inte i butikernas aldrig sinande tillgång till 

”honung” som alltid är likadan.  

Vi hittar en massa saker när vi tittar på 

importerad honung i mikroskop som inte 

finns i den svenska, t ex så är det vanligt att 

hitta enorma volymer av bakterieskal. Var 

kommer de ifrån? I honungsdirektivet finns 

det ingenting som säger att det inte får finnas 

bakterieskal i honungen, så det är inte ett 

skäl för utslagning. Ibland hittar vi pollen 

som garanterat är tillsatt i honungen. Det 

syns på fördelningen i honungen samt att 

pollenkornen är mycket mindre indränkta än 

om de varit med i hela processen. Vid andra 

tillfällen upptäcker vi att det finns det väldigt 

lite pollen och honungen runt pollenkornen är 

kliniskt ren. Det tyder på ultrafiltrering med 

iblandning av ca 30 % honung som inte är 

ultrafiltrerad. Man kan via NMR också hitta 

sockerarten Mannose i ”honung”. Vissa säljare 

skryter med att deras honung är ”Mannose 

safe”. Problemet är bara att Mannose är en 

industriell sockerart och kan absolut inte 

samlas in av bin. 

Det har tillsats en utredning efter krav från 

EU om hur Sveriges arbete mot livsmedelsfusk 

Alternativa analysmetoder 

I debattartikeln i förra numret av Gadden beskrevs de befintliga 

äkthetsanalysernas obefintliga förmåga att avslöja fuskhonungen eller 

dess förmåga att bevisa äkthet. Jag hade tänkt svara på den genom att 

följa ett logiskt resonemang underbyggt av fakta i den här debattartiklen. 

Tyvärr så har inte tiden räckt till att få officiella svar som faktaunderlag.  

 
Debattartikel: Fabian Lindhe, yrkesbiodlare

kan göras bättre. Utredningen ska vara klar 

2023. Jättebra att den genomförs, vi kommer 

pusha för att bli hörda. Jag hoppas att vi kan 

komma bort från idén att, om ”honungen” 

följer ett antal mätvärden så är den äkta, när 

man i en annons samtidigt ser att det direkt 

måste vara fråga om förfalskning. Är det  

t ex möjligt att en batch på 200 ton har exakt 

samma färg eller att alla 200 ton skulle ha 

samma vattenhalt och HMF-värde? 

Nej, för att få det resultatet skulle man behöva 

ett kärl som rymmer hela batchen och röra 

om under hela tapp-processen. Genom att 

använda sig av logik och sannolikhet, kan 

man direkt slå ut mycket ” honung” som falsk, 

oavsett analyser och mätvärden. Jag skulle 

till och med vilja påstå att all honung som är 

homogeniserad inte längre ska betraktas som 

naturprodukten honung, den borde gå under 

benämningen industrihonung.

Debatt Debattera mera!
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I början av 00-talet började det dyka upp 

helt nya förfalskningar, falsk honung gjord i 

fabrik. Honungsdirektivet är inte alls skapat 

för att mota bort denna typ av fusk så nya 

analysmetoder dök upp på marknaden och i 

början fungerade dem väldigt bra. De analyser 

som främst används är NMR, LCHRMS och 

HRMS. Fortfarande verkar livsmedelsföretag 

och importörer tro att om en honung klarar 

en NMR analys så är det 100 % säkert att det 

är äkta honung, men stämmer det? Kan vi lita 

på analyserna? NEJ. 

Om vi tittar på annonsen nedan på kinesisk 

honung från världsmarknaden, vad är det 

den säger? Kunden ställs inför ett antal 

val innan de ska köpa in sin honung, först 

måste de bestämma vilken sorts honung de 

vill ha sen måste de bestämma vilken F/G 

relation de vill ha (Fruktos/Glykos) vilket 

i sin tur styr hur lätt honungen håller sig 

flytande. Det är en total OMÖJLIGHET att 

producera naturprodukten honung efter 

kundens önskemål om relationen mellan olika 

sockerarter så vi kan med 100% säkerhet 

konstatera att detta är falsk honung. Det sista 

valet en köpare måste göra är att bestämma 

vilka analyser som honungen ska klara, ju 

fler garanterat klarade analyser desto mer 

kostar honungen. Här har vi 100% bevis 

Hur vet livsmedelsföretagen  
att deras honung är äkta? 
Idag fungera det så att livsmedelsföretagen och tappningsföretagen 

förhåller sig till honungsdirektivet när de säljer honung.

Honungsdirektivet i sin tur är det dokument som styr vilka parametrar 

som reglerar vad som får kallas honung. Direktivet är egentligen helt 

tappningsorganisationernas och inte biodlarnas, ett nytt honungs-

direktiv är på gång men gissningsvis kommer de pengastarka tapp-

ningsföretagens lobbyister få sin vilja igenom även denna gång. 

När honungsdirektivet skapades i slutet på 90-talet var det främst biodlare 

som fodrade sina bin med socker under draget som var problemet. 

Bildkälla: https://sapimiel.com/honey

för att vi inte kan lita på de certifikat som 

livsmedelsföretagen använder som alibi för att 

låtsas att de säljer äkta vara. 

Livsmedelsföretagen använder gärna ord 

som transparens och de är ofta stolta över 

att de kräver att deras honung klarar NMR 

analyser, men de hemligstämplar själva dessa 

analyser. Den som inte har något att dölja 

behöver inte hemligstämpla analyserna som 

ska bevisa att det är äkta vara.  

Det är bara vi biodlare som kan uppnå en 

förändring, vi måste jobba för att upplysa 

livsmedelsverket och livsmedelsinköparna 

att deras certifikat är värdelösa samtidigt 

som vi måste arbeta för att få fram nya 

analysmetoder och införa faktisk spårbarhet 

direkt till biodlaren, det gäller redan svensk 

honung men inte den importerade eftersom 

den gått igenom så många mellanled. 

Ett stort problem är att en analysmetod 

enligt kontrollorganisationerna måste vara 

ackrediterad, dvs om vi ser i ett mikroskop 

att det finns rester från ultrafiltrering i en 

honung så anser vare sig säljande företag eller 

kontrollerande myndighet att det är skäl för 

att ta bort honungen eftersom analysmetoden 

inte är ackrediterad. 

Eftersom den här kunskapen jag beskrivit 

är allmän kunskap och om man lägger till det 

faktum att äkta honung är dyrare i Kina än 

vad den är i Sverige så kan vi också konstatera 

att alla företag som agerar som importörer 

till Sverige från Kina till priser under 20 kr/kg 

helt medvetet väljer att ta in en fuskprodukt. 

Jag upprepar, INGEN som importerar honung 

från Kina kan vara omedveten om att det är 

fuskhonung de importerar. 

I nästa artikel ska jag försöka beskriva 

vilka alternativa metoder vi kan använda 

för att avslöja fuskhonungen.   

Fabian Lindhe, ordförande  

Honungsringen Idell förening.

Debatt Debattera mera!

Gadden // nr 4.2022        11

BUTIKENS ÖPPETTIDER:
MÅN-TORS: 9-15.30

FRE: 9-13.30
FRUKOSTSTÄNGT: 10-

10:30
LUNCHSTÄNGT 

MÅN-TORS: 13-13:30
 

@lpsbiodling LP's Biodling

   0 5 3 3 - 6 3 1  1 1     

 S H O P @ L P S B I O D L I N G . S E

LP:s Biodling AB
Av Biodlare För Biodlare

W W W . L P S B I O D L I N G . S E

V I  H A R  A L L T  T I L L  D I N  B I O D L I N G !
•  S E R V I C E  •  K V A L I T E T •

•  K U N S K A P  •  O M T A N K E •

TELEFONTIDER:
MÅN-FRE: 8-14.30

FRUKOSTSTÄNGT: 10-
10:30

LUNCHSTÄNGT: 13-13:30
 

Handla gärna era
avläggare hos oss på
WWW.lpsbiodling.se

passa på att beställa er
bifor då vi har gott om

det i lager! 

Honungsringen  

– en ideell förening 

Vår verksamhet är att  
kontrollera honung och vax på  

den svenska marknaden. Detta görs  

med ideellt arbete och med hjälp av medel från 

Jordbruksverket som en del av det s.k. Nationella 

Programmet för  Biodlingssektorn. 

Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem,  

se mer information på www.honungsringen.se

Honungsringen är en fristående ideell förening  

som i denna fråga sökt hjälp och stöd hos Biodlarna och 

Biodlingsföretagarna. Frågan är hur vi ska få efterlevnad 

av honungsdirektivet och de lagar som gäller för för-

säljning av de produkter som kallas honung på våra 

butikshyllor. Biodlingsföretagarna och Biodlarna tog upp 

ärendet när vi var på näringsdepartementet i en annat 

ärende och blev rekommenderade att återkomma till 

näringsdepartementet med specifika frågor som rör de 

myndigheter vi ifrågasätter. Vi förstod också att det är 

olika handläggare för de olika myndigheterna. 

Vi kommer att kontakta livsmedelsverket under hösten 

för att försäkra oss om att frågorna inte glöms eller göms 

undan utan att det kommer att vara levande och aktuella  

frågor tills vi får gehör för våra krav.  

DEBATT– ordet är fritt i Gadden 

Nu gör vi det enklare att debattera. Syftet är att få åsikter från 

skilda håll att höras. Denna gång tar Fabian Linde, Honungsringen 

upp ämnet honungsfusk i GADDEN DEBATT. Vill du också skriva 

ett debattinlägg eller komma med en replik? Det här är vad som 

gäller: 

•  Debattinlägget ska ha ett nyhetsvärde eller vara nytänkande. 

Gaddens redaktion väljer ut den eller de artiklar som publiceras.  

•  När vi publicerar en text betyder det inte att BF håller med 

debattören, det betyder att vi bedömer att våra medlemmar kan 

tycka att artikeln är intressant. 

•  Tänk på att artikeln måste vara exklusiv för Gadden. Den får 

alltså 
inte vara publicerad tidigare. 

•  BF väljer texter utifrån nyhetsvärde. Det kan alltså vara en fördel 

om texten är kopplad till agendan men ännu bättre om den har 

potential att sätta agendan. 

•  Du mejlar din artikel till kommunikator@biodlingsforetagarna.se  

i word. Texten får inte vara mer än 2.500 tecken inklusive 

blankslag. Glöm inte skriva ditt namn och din mejladress.

DEBATT– ordet är fritt i Gadden 

Fabian Linde, yrkesbiodlare fortsätter med ämnet 

honungsfusk i GADDEN DEBATT. Vill du också skriva 

ett debattinlägg eller komma med en replik? Det här är 

vad som gäller: 

•  Debattinlägget ska ha ett nyhetsvärde eller vara 

nytänkande. Gaddens redaktion väljer ut den eller de 

artiklar som publiceras.  

•  När vi publicerar en text betyder det inte att BF håller 

med debattören, det betyder att vi bedömer att våra 

medlemmar kan tycka att artikeln är intressant. 

•  Tänk på att artikeln måste vara exklusiv för Gadden. 

Den får alltså inte vara publicerad tidigare. 

•  BF väljer texter utifrån nyhetsvärde. Det kan alltså 

vara en fördel om texten är kopplad till agendan men 

ännu bättre om den har potential att sätta agendan. 

•  Du mejlar din artikel till kommunikator@

biodlingsforetagarna.se i word. Texten får inte vara 

mer än 2.500 tecken inklusive blankslag. Glöm inte 

skriva ditt namn och din mejladress.

Det här är vår förening och mission
Biodlingsföretagarna är en branschorganisation och representerar 
den svenska biodlarnäringen. Vi arbetar för medlemmarnas möjlighe-
ter att driva bärkraftiga företag inom biodling och aktuella frågor inom 
biodlarnäringen. Vi arbetar för att upprätta samarbeten inom politi-
ken, med myndigheter samt med organisationer. Det frågor och områ-
den som varit aktuella under senare tid berör honungsfusk, biregister, 
pollinering, utbildning, export, information och bihälsa.  

Vi hoppas att du som medlem trivs i föreningen, och har stor nytta 
och glädje av det nätverk som vi, alla medlemmar, bildar. Vi vill att 
utbytet ska vara både socialt, och rent företagsmässigt. Några exempel 
på på detta arbete är After-skörd, träffar där medlemmar kan utbyta 
erfarenheter och få nya kunskaper. Biodlarkonferensen – i samband 
med årsmötet har vi en konferens, som brukar vara mycket uppskat-
tad, med föreläsare både från Sverige och andra länder. Utbildningar  
– både inom biodling och företagande har vi ett antal kurser årligen.  

Gadden, vår medlemstidning, sprider kunskap, nyheter och infor-
mation till medlemmarna, där skrivs om allt från praktiska meto-
der att driva yrkesbiodling, till information från styrelsen och olika 
myndig-heter. Gadden skickas ut i fyra nummer per år. Vi sprider även 
information genom mail / nyhetsbrev, och via biodlingsföretagarnas 
facebooksida och instagram. 

Medlemmarna kan påverka arbetet i Biodlingsföretagarna genom 
att vara delaktiga i styrelsearbete, valberedningen, driva frågor genom 
motioner (som ska lämnas in i tid enligt föreningens stadgar till 
Årsmötet), vara aktiv i branschorganisationen genom de aktiviteter 
som genomförs eller genom att driva frågor i medlemsforumet och 
facebook sidan. 

www.biodlingsforetagarna.se/bli_medlem.html
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Sötma tycker om sötma

APIMONDIA
Rapport från  världskongressen  i biodling

Nu lyfter vi svensk honungpå honungskollen.se

Tid för After Skörd  och medlemsträff  11:e nov i Hallsberg
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Nu lyfter vi den svenska honungen 
                        – hänger du med?

Inköparna å sin sida visade sig ha låg 
kunskap om honung, enbart 8% ansåg att 
de hade någon kunskap. 43% tar in honung 
baserad på centralstyrda beslut och 60% av 
honungen är EU-honung och icke EU-honung. 
Av inköparna/personalen önskade över 
40% att det fanns informationsmaterial till 
kunderna i butik och skulle gärna sätta upp 
material i butikshyllan. 

Utifrån detta tog projektgruppen fram ett underlag för hur  

vi ska lyfta den svenska honungen. Det första som sattes var  

vilka målgrupper som var aktuella. Det slutgiltiga beslutet  

landade i följande målgrupper: • Information riktat till konsument i butik. 
•  Information riktat till konsument via 
informationsportal/biodlare/övriga intressenter

•  Inköpare/butikspersonal med utbildning  
och information.•  Information till biodlare hur man marknads- 

för sig i och till butikOvanstående stämmer också överens med vad biodlare har efterfrågat i 

form av en informationskampanj för att kunna öka försäljningen bland 

annat i detaljhandeln. Projektet är långsiktigt och pågår under tre år. 

Den nationella informations-kampanjen har fått beviljat  stöd i ett projekt genom Nationella Programmet för Biodlingssektorn, Jordbruks-verket. Biodlingsföretagarna är ägare av projektet. En referensgrupp bestående  av experter från branschen  finns med som stöd under projektet.
Projektansvariga från  Biodlingsföretagarna är  Sanna Ohlander och  Marie Backman.

Följande deltagare ingår i referensgruppen: •  Sveriges Biodlares  Riksförbund
• LRF mat&dryck• Svenska Bin

• Höglandets Honung• Svensk Honungsförädling
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Efterfrågan från biodlare har genom åren 
varit att Svensk honung ska synliggöras till 
konsumenter för att kunna öka efterfrågan 
av honung och minska försäljningen av 
förfalskad honung. För att kunna göra detta 
behöver kunskapen om honung och andra 
biprodukter lyftas och spridas. 

Nu lyfter vi den svenska honungen 
                        – hänger du med?

Efter månader av hårt arbete kan vi nu med glädje berätta att portalen 

HONUNGSKOLLEN.SE lanseras i samband med utgivningen av detta 

nummer av Gadden! En plattform som ska gynna synligheten och 

försäljningen av svensk honung i butik samt upplysa konsumenten om 

vikten av att köpa Svensk honung! 

Enligt de attitydundersökningar som 
gjordes under 2021 (se Gadden nr 3) visade 
det sig att 74% av konsumenterna köper sin 
honung i livsmedelsbutik. Av dessa önskar 
större andelen att det finns mer information 
om honung i butik då valet är svårt när man 
väl står där och ska välja. 68% önskade att det 
fanns en ursprungsmärkning på burkarna. 

Text: Sanna Ohlander Foto: Torbjörn Lagerwall
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unga honungsburkar i glas  

          – dags att tänka om? 

förpackningen är den av återvunnet material. 

En variant är då att titta på hur man kan 

jobbar med påfyllningsbara burkar. Idag dyker 

det upp butiker som enbart jobba med lös-

viktsvaror. Ett exempel är butiken GRAM 

i Malmö, Sveriges första förpackningsfria 

affär. Här köper man allt i lösvikt och tar 

med egna kärl. Detta är dock en trend som, 

åtminstone just nu, fungerar bäst i mindre 

skala och inte i de större livsmedelsbutikerna.  

Vår slutsats utifrån de 

trender som finns inom 

förpackningsindustrin idag är att 

det finns några viktiga punkter  

vi som biodlare kan fokusera på. 

 
Följ de riktlinjer som finns om att minska 

tryckytan av text och färg till maximalt  

60 procent av förpackningsytan. 

Använd transparenta eller vita 

förpackningar (gäller då plast) 

Titta på alternativa material till glas  

och plast

 
Men det allra viktigaste har visat sig vara att 

faktiskt kunden återvinner den burk de har 

köpt. Så uppmana din kund att återvinna. 

Kan-ske genom ett pantsystem eller genom att 

text, bild och i din marknadsföring. Varför inte 

göra ett samarbete med de butiker du säljer 

till och tillsammans med butiken uppmana 

kunden att lämna tillbaka burken i butiken för 

återvinning (ej återbruk) när de köper nästa?   

 Glaset i honungsburken är 

tungt att hantera men också 

dyrt att leverera så hur ser 

det ut vad gäller alternativa 

material? Och hur ska vi 

som producenter tänka på 

förpackningar idag och i 

framtiden? Som det ser ut 

idag ligger fokus främst på 

att förpackningar ska vara 

säkra i transportkedjan och 

skydda produkten. Men 

hur ser det ut imorgon och 

hur ska vi fundera kring 

hållbarhet och miljö utan 

att produkten blir lidande? 

Vi gjorde en djupdykning i 

förpackningsindustrin för att 

se vilka trender som  

gäller just nu.  
 

Text: Sanna Ohlander 

Research: Marie Backman

Foto: Torbjörn Lagerwall

TFör livsmedelsprodukter har förpackningen 

en stor betydelse. Förutom att den ska skydda 

det livsmedel vi säljer ska förpackningen även 

förmedla information och gärna se trevlig och 

inbjudande ut. Samtidigt kommer det nya rikt- 

linjer om vilka material, storlekar och färger 

man kan, bör och får använda till förpack-

ningen. Helst ska även förpackningen vara 

klimatsmart och bidra till att göra produkten 

mer klimatsmart. Det är helt enkelt en komplex 

fråga med många bottnar och djup. 

Det finns många rapporter, trender och under- 

sökningar från förpackningsbranschen men 

gemensamt för de alla är att industrin går 

mot att hitta lösningar för att i första hand 

fasa ut eller hitta alternativ för att minska an-

vändandet av plast. En stor trend är dubbel 

återvunnen plast, det vill säga förpackningar 

av plast som är återvunnen och kan återvinnas 

igen. Dock finns det en begränsning i hur många 

gånger man kan återvinna olika plaster. 

Men trenden går också åt att minska mängden 

plast genom att anpassa förpackningen bättre. 

Enligt en studie gjord på Centrum för 

tjänsteforskning vid Karlstads universitet, 

där man tittat på matsvinnet i svenska 

hushåll, visar att storpack ofta slängs. Alltså 

bör en klimatsmart förpackning innebära 

mindre, portionsstora, förpackningar (Källa: 

industritorget.se).

När det kommer till alternativa material 

börjar det dyka upp många bra och intressanta 

varianter tillverkat helt eller delvis av för-

nyelsebar råvara. Några exempel är majs, socker, 

potatis, restprodukter och avfall. En typ av 

restprodukt är till exempel tallolja, som uppstår 

som en biprodukt i skogsnäringen. Det intres-

santa dock är att den absolut mest klimatsmarta 

∞

∞

∞

SPANING FÖRPACKNINGAR

Tungt?
Alternativ?
Återvinn!
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Återvinn, återvinn 
och återvinn…

KONFERENS

Dansk Biavl arrangerar 

Tillbakablick,  
om drottningodling 2005 

Spaning om  
                förpackningar
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Primörhonung vs primörhonung

DIGITALT

Diskussion i branschen  om honungsmarknaden

Kroatiska biodlaren Vlaho   ställer om verksamheten  vid mindre honungsskördar  – exporterar, förädlar och  håller aktiviteter

Honungen i fokus

Vad är en  honungssommelier?



 
Så här blir du medlem 
i Biodlingsföretagarna 
Medlemsavgiften 2023 utgörs av två  
delar, varav 50 kr är momsfri med-
lemsavgift och 1,325 kr exkl. moms är 
serviceavgift. Medlemsserviceavgift,  
totalt 1,644 SEK, insättes på  
Bank giro: 5276-8587. Vänligen ange 
namn, adress samt "Medlemskap”.

EAN-koder
Som medlem får du 10 unika  
EAN-koder. Du betalar 300 kr + moms 
i registreringsavgift per 10 koder. 
Årsavgiften betalar Biodlingsföretagarna.

Från Sverige
Märkningen ”Från Sverige” är en 
ursprungsmärkning som garanterar att 
produkten är odlad, född och uppfödd, 
förädlad, förpackad och kontrollerad 
i Sverige. Registreringsavgift  300 kr 
+ moms. Årsavgiften betalas av 
Biodlingsföretagarna och värdet av 
detta är 3 000 kr per år för den enskilde 
medlemmen.
www.fransverige.se

Thomas Apiculture
Som medlem i Biodingsföretagarna 
har du rabatt hos den franska 
redskapshandlaren Thomas Apiculture. 
Specifik prislista på maskinutrustning för 
medlemmar i Biodlingsföretagarna.
www.thomas-apiculture.com

Svenskt Sigill
Märkningen ”Svenskt Sigill” visar att 
produkten kommer från en odlare 
eller djuruppfödare som är certifierad 
enligt IP-standardens Sigillnivå. 
Certifieringen innebär att de har 
uppfyllt extra produktionsmervärden 
inom områdena livsmedelssäkerhet, 
djuromsorg och minskad miljöpåv-
erkan. Årsavgiften finns i tre nivåer 
beroende på biodlingens storlek;  
800, 1 400 eller 2 550 kr + moms. 
Som medlem i Biodlingsföretagarna 
får du 40 % rabatt på årsavgiften.
www.sigill.se
 

Agrolkortet
Agrolkortet – ett kort för allt – eller 
bara för drivmedel. Med Agrolkortet 
från Lantmännen Finans kan du 
tanka på de flesta ”bensinstationer” 
och få rabatt mellan 20–60 öre/
liter beroende på vilket drivmedel 
och företag du tankar på. Det är 
ett Mastercardkort som gäller på 
40 miljoner köpställen. När du 
betalar med Agrolkortet ingår också 
ett förstärkt försäkringsskydd för 
hemmet, resor och bilen. Du är t. ex. 
skyddad mot borttappad nyckel och 
feltankat bränsle.
www.agrolkortet.se

Det lönar sig att vara medlem
FÖRMÅNERNA BETALAR MEDLEMSAVGIFTEN Årsavgiften för medlemskapet är  

1,644 kr inklusive moms. Hela eller delar av denna avgift kan tjänas in under ett år genom  

att utnyttja delar av de olika rabatter som medlemskapet medför. Några räkneexempel: 

40 % på den årliga avgiften för Svenskt Sigill. Om du har upp till 50 samhällen är den årliga  

systemavgiften 800 kr och 40 % rabatt ger 320 kr. Med fler samhällen är besparingen större. 

Genom LRF har du flera fina rabatter.  Agrolkortet ger genomsnittliga rabatter per liter på ca 50 öre 

för diesel och ca 30 öre för bensin. Om du kör 1000 mil per år och då tankar 600 liter diesel ger 

det 300 kr i rabatt. 12 % hos Granngården. Om du köper något för 500 kr ger det 60 kr i rabatt.  

Dessa räkneexempel ger sammantaget 680 kr vilket motsvarar nästan halva årsavgiften.   

Om du dessutom utnyttjar rabatterna hos olika byggkedjor kan du snabbt spara ännu mer 

pengar. Går du i tankarna att köpa en ny bil är det värt att titta på de rabatter som erbjuds  

genom LRF samköp och då handlar det om tusenlappar i besparing. 

Ahlsell
Rabatt på hela det 
omfattande sortimentet inom 
industriförnödenheter som VVS, 
el, bygg, verktyg, maskiner, kyl, 
personlig skyddsutrustning och 
arbetskläder.

AJ Produkter
Inredning för kontor, lager och 
verkstad med allt du behöver för 
en väl fungerande arbetsplats. 
Du får 22 % rabatt på hela 
sortimentet och 60 dagars 
betalningsvillkor.

Beijer Byggmaterial
Rabatterade nettopriser på mer 
än 3 000 högfrekventa artiklar, 
och 10 % rabatt på övriga 
produkter.

Bondens El
LRF Samköps eget elavtal 
har ett av marknadens lägsta 
elpriser. Rörligt avtal med en 
månads uppsägning, inga dolda 
avgifter.

Granngården
12 % på det breda utbudet för 
djurägare, trädgårdsfixare och 
lantbrukare – allt för det Jordnära 
livet!

IKEA
Unikt avtalspris på hela 
sortimentet hos IKEA, även IKEA 
FAMILY erbjudanden, rea och 
kampanjer.

SJ
Du får rabatt på alla avgångar 
genom LRF Samköps avtal.

Staples
Rabatterade nettopriser 
på kontorsmaterial och 
städmaterial, mjukpapper, 
glödlampor, batterier, 
köksutrustning, emballage, toner 
och allt annat du kan behöva på 
kontoret.

Swedol / Grolls / Nima
Du får 15 % rabatt på hela 
sortimentet av fordonstillbehör, 
maskiner, hydraulik, elartiklar, lyft 
& last, verktyg och arbetskläder.

Hotell
Rabatt på boende och konferens 
hos Best Western, First Hotels, 
Elite Hotels, Nordic Choice 
Hotels och Scandic.

Bilar
Rabatt på Alfa Romeo, Audi, 
BMW, Citroën, DS, Fiat, Ford, 
Hyundai, Isuzu, Jeep, Kia, Lexus, 
Mercedes, Mini, Mitsubishi, 
Nissan, Opel, Peugeot, Renault, 
Seat, Skoda, Subaru, Toyota, 
Volkswagen och Volvo.

LRF Samköp

Alla rabatter och aktuell information hittar du på www.lrfsamkop.se

Har du frågor om medlemsförmånerna kontakta Staffan Tegebäck staffan@tegeback.se

  www.biodlingsforetagarna.se/bli_medlem.html


