
Kvalitetssäkrad honungsproduktion - en investering för 
framtiden

Konsumenterna frågar efter naturliga livsmedel utan tillsatser. 
Här kan vi visa hur vi arbetar med vår fina honung. 

Handeln kräver att honungen är ett säkert livsmedel. 
Här visar vi handeln hur vi kontrollerar vår produktion. 

Vi är numera själva ansvariga för att vår produktion håller
en god hygienisk standard och att vi levererar säkra livsmedel.

Här kan biodlaren få veta hur lokalerna kan utformas.
Livsmedelsverket kräver att egentillsyn utförs i honungslokaler. 

Här har vi inkluderat protokoll för egentillsyn dels som ett HACCP
protokoll dels ett exempel på ett företags egenkontroll. 

Konflikt med grannen om bigårdens placering, vem ska flytta? 
Vi ger några tankar och tips om detta.

Visst är biodling en miljöriktig verksamhet!

Kvalitetssystemet har tagits fram i samarbete mellan 
Biodlingsföretagarna, och har branschens riktlinjer för hygieniskt arbete, antagna av 
Livsmedelsverket, som underlag och har bekostats med EU-medel. 
Arbetet som startades redan 1998 har gått vidare genom åren 
Men har nu reviderats för att passa den nya livsmedelslagstiftningen som infördes 1 
januari 2006 

Har du synpunkter på texter som finns med eller som saknas, skriv några rader till 
redaktören Calle Regnell (telefon 070 5325394 eller calle.regnell@swipnet.se .

Kvalitetssystemet kommer även fortsättningsvis att uppdateras fortlöpande varför 
varje kapitel försetts med ett revisionsdatum så att du kan se om något ändrats sedan 
du senast tankade hem texten. 

Ladda ner hela dokumentet genom att klicka här. 
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Kvalitetspärm honung sid 1

Kapitel 1 Kvalitetssystem 

1. Kvalitetssystem 
Denna pärm är ett steg på vägen mot ett utbyggt egenkontrollsytem för produktionen 
av svensk honung. Pärmen tas fram av Biodlingsföretagarna. Framtagning och 
produktion av pärmen finansieras med EU-medel från det Nationella Programmet för 
att förbättra villkoren för produktion och saluföring av honung i Sverige. 

Pärmen skall när den kompletterats: Vara ett hjälpmedel och ”uppslagsverk” för 
egenkontrollarbete och egentillsyn för att honungsproduktionen skall kunna uppfylla 
lagstiftningen från 1 januari 2006. 

Lagar och föreskrifter som gäller för svensk biodling kommer att finnas i 
Branschriktlinjerna och där uppdateras fortlöpande. Ge tips om hjälpmedel och 
metoder för arbetet med bin och honung. 

Under denna flik, kvalitetssäkring, hittar du också ett förslag till egenkontroll för ditt  
biodlingsföretag
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12 - 15 Lagar o författningar 

17 Avvikelser och konsumentkontakter 

18 Dokumenthantering 

Det kommer ständigt att finnas ett behov av uppdatering av texterna. Kontakta gärna 
undertecknad redaktör med uppgifter om vad som bör tillföras eller ändras. 
Calle Regnell, Tobaksspinnargatan 10 177 36 Stockholm, 070 5325394



Calle.regnell@swipnet.se 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-20 
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Kvalitetssäkrad honungsproduktion 

- en investering för framtiden 
Konsumenterna frågar efter naturliga livsmedel utan tillsatser och inblandning av 
främmande ämne. 
Här kan vi visa hur vi arbetar med vår fina honung. 

Handeln kräver att honungen är ett kvalitetssäkrat livsmedel. 
Här visar vi handeln hur vi kvalitetssäkrar vår produktion. 

Livsmedelsverket och kommunen har krav på egenkontrollprogram för 
livsmedelshantering även om man inte är registrerat eller godkänt livsmedelsföretag.  
Det är myndigheten som beslutar om man är skyldig att vara registrerad eller godkänd. 
Vägledning för myndighetens beslut är Biodlarbranschens branschriktlinjer som finns 
på annan plats i Kvalitetspärmen.

Här kan biodlaren få veta hur lokalerna bör se ut. 

Livsmedelsverket kräver att egentillsyn utförs i honungslokaler. 
Här har vi inkluderat protokoll för egentillsyn. 

Livsmedelsverket analyserar varje år ca 60 honungsprover med avseende på innehåll 
av pestcider. Arbetar vi rätt så blir proverna godkända. 

Varje år slutar många biodlare efter att ha lyft sig fördärvade. 
Här ger vi en del tips om hur du sparar din kropp. 

Konflikt med grannen om bigårdens placering, vem ska flytta? 
Vi ger några tankar och tips om detta. 

Visst är biodling en miljöriktig verksamhet! 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20 
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Behövs kvalitetsstyrning för vanlig hobbybiodling ? 

Svaret är både ja och nej. 

Honung har alltid betraktats som en ren naturprodukt - en gudagåva. Det moderna 
kemikaliesamhället finns dock överallt omkring oss och påverkar oss själva, bina och 
honungen på många sätt. Detta egenkontrollsystem skall vara en hjälp för oss biodlare 
att sköta vår biodling så att honungen fortsätter att vara en ren naturprodukt. 

Egenkontrollsystemet skall även hjälpa oss att visa andra, konsumenter och handeln 
hur vi arbetar för att bevara honungens höga kvaliteter. 
 
Vi vet idag mycket mer om binas sjukdomar och skadegörare. Förr dog bina när de 
blev sjuka, idag försöker vi rädda dem med alla medel, det är bara ett av många 
tillfällen då det kan uppstå risk för restprodukter i honungen. 

Godkänd lokal 

Samhällets krav på livsmedel och livsmedelsleverantörer har ändrats radikalt i och 
med den nya livsmedelslagstiftningen. 
Tidigare var det myndigheten som svarade för kontrollen men nu är det du som 
producent som ska visa myndigheten att du har ett tillfredställande 
egenkontrollprogram. Undantag har alltid gjorts för så kallad hemförsäljning. Det vill 
säga att man kan sälja produkter från den egna ”gården” eller biodlingen till vänner 
och bekanta utan krav på godkännande eller registrering av verksamheten. Observera 
att alla som producerar ett livsmedel, honung, är skyldiga att uppfylla lagens 
intentioner.

Bekämpning av sjukdomar och skadedjur 

Sedan länge tillåts ingen medicinering mot Amerikansk Yngelröta, här gäller bara att  
samhällena dödas. Orsaken är att det fanns många risker för konsumenterna när 
biodlarna använde sulfa i behandlande och förebyggande syfte. 

Dagens plågoris Varroa har vi svårt att skydda bina effektivt emot utan att riskera 
restprodukter i honungen. Jordbruksverket har givit ut en skrift om Varroabekämpning 
med ekologiska metoder vilket kan fungera för många biodlare. Användning av enda 
tillåtna medlet Apistan är mera effektivt men viss risk finns för restprodukter i 
honungen om behandlingen inte följer tillverkarens anvisningar. Oftast 
rekommenderas att varva de olika behandlingarna för att motverka resistens och 



minska risken för restsubstanser i honungen. Hittills har man bara fått använda 
Apistan om man genomgått en särskild utbildning. Jordbruksverket håller på (mars 
07) att ta fram nya regler då bin numera räknas som djur och ska följa 
djurskyddslagstiftningen. Behandling av djur sker efter kontakt med veterinär.

Ute i bigårdarna förekommer ibland angrepp av myror, det är bara alltför lätt att 
använda något effektivt myrmedel. Dessvärre är det effektivt även mot våra egna bin, 
så det gäller att tänka sig för före och att vara försiktig. 

Honungen 

Det viktigaste med honungen är att den skall vara ren. Det betyder först och främst att 
det inte får finnas vax eller annat skräp i burkarna. Detta är näst intill omöjligt i en 
skräpig eller dammig lokal. Många biodlare är lite äldre och då kanske vi inte ser så 
mycket av det skräp som det gäller att undvika. 

Det gäller också att bevara honungens smak. Alltför ofta lagras honungen i ett garage 
eller dylikt där risken finns att honungen tar åt sig lukt av olika kemikalier. 
Temperaturen kanske är över 10° C, och då åldras honungen onödigt snabbt, den 
tappar smak och enzymaktiviteten sjunker. Vattenhalten kan också vara ett problem 
under en längre tids lagring. Börjar ytlagret ta åt sig vatten så är jäsningen inte långt 
borta. Vid lagring i för hög temperatur > 250 C kan honungen separera så att två faser 
bildas där den övre kan hålla en för hög vattenhalt. Honungen måste också vara 
mogen när den skördas, en alltför hög vattenhalt kan lätt ödelägga en i övrigt fin 
skörd. 

Bigården 

Visst är det så att vi har snälla bin men det händer ändå att någon granne eller 
förbipasserande blir stucken. Där har vi ett typiskt miljöproblem. Vår fina miljö med 
bin som surrar glatt upplevs av den stuckne som ett allvarligt hot mot välbefinnandet. 
Hur mycket hänsyn måste vi nu ta till grannarna när vi skaffar bin? Det är faktiskt mer 
än många tror, ska vi skaffa bin så går det bra så länge inte någon granne har obehag 
av bina. Men anser dom sig ha obehag, så är det ganska ofta vi som tvingas flytta på 
bina. Ett gott råd är alltså att komma överens med grannen, gärna skriftligt, innan 
eventuella meningsskiljaktigheter uppstår.

En snygg och prydlig bigård accepteras alltid lättare av omgivningen än bigården som 
har högar med skräp eller kupor i varierande modeller och färger. 



Kuporna 

Många har diskuterat materialvalet i våra bikupor. Troligen är det inte några 
allvarligare nackdelar med att använda plastkupor, dom håller länge och när dom är 
helt slut så finns nästan hela energin från råmaterialet oljan kvar att utvinna genom 
storskalig eldning. I själva biskötseln har plastkuporna inneburit stora 
kostnadsbesparingar. Driften har blivit enklare med dessa både lättare och varmare 
kupor. Nog så viktigt är att bina mår alldeles utmärkt i plastkupor. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20 
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Kvalitetssystemet 

Den kvalitetspärm du håller i handen är en bit på vägen mot ett utbyggt 
kvalitetssystem för svensk honung. Genom samarbete inom branschen med 
kompletteringar och ändringar under kommande år skall kvalitetssystemet 
vidareutvecklas. 

Administration 

Kvalitetsarbetet administreras av Biodlingsföretagarna. 

För att säkerställa kvalitetsarbetets finansiering genom åren skall varje år en lämplig 
summa avsättas från EUs nationella program för detta arbete. 

Utförande 

Kvalitetspärmen har under de första årens uppbyggnad redigerats av L-E Björkhem i 
samarbete med referensgruppen från Biodlingsföretagarna. Genomförandet av 
kvalitetspärmens rekommendationer ute i verksamheterna är ett ansvar som vilar på 
respektive företag eller hobbybiodlare. 
Dock förekommer lagregler som binder oss alla, samt rekommendationer från 
respektive organisation vilka binder dess enskilda medlemmar. Den nya 
livsmedelslagstiftningen från 1 januari 2006 innebär att honungsproducenten är 
skyldig att följa lagen om han/hon använder/säljer produkten utanför det egna 
hushållet.

Uppföljning 

De erfarenheter som varje år kommer fram från enskilda, företag eller inom 
organisationens kvalitetsarbete insamlas. Vid de revisionsmötena skall inkomna 
erfarenheter bearbetas och utgöra grunden för förändringar av kvalitetspärmen. Ett 
uppdrag att införa aktuella förändringar på hemsidan och information i Gadden att 
ändringar gjorts i kvalitetspärmarna skall läggas ut på någon person eller något 
företag. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20 



Organisationerna 

Statens Jordbruksverk ansvarar under regeringen och EU, för de svenska regler som 
styr bisjukdomsbekämpningen och bitillsynen samt foderreglerna. Jordbruksverket 
ansvarar också för EUs och det svenska samhällets stöd till biodlingen. 

Jordbruksverket, Jackis Lannek, Enheten för häst, fjäderfä och vilt, 
Dragarbrunnsgatan 35 2 tr
753 20 Uppsala tel 036-155939
www.jordbruksverket.se 

Bisjukdomskonsulenten Preben Kristiansen arbetar med bisjukdomsfrågor samt kurser 
och viss försöksverksamhet inom bisjukdomsområdet. Preben är placerad på SBR i 
Mantorp. 
tel 0735-233122. 

Länsstyrelserna ansvarar under Jordbruksverket för bitillsynen och kontroll av 
primärproduktionen i respektive län. 
Blekinge, Lantbruksenheten, 371 86 Karlskrona, 0455 – 870 00 Stockholm, 
Lantbruksenheten, Box 22067, 104 22 Stockholm, 
08 – 785 40 00, 
Dalarna, Lantbruksenheten, 791 84 Falun, 023 810 00, 
Södermanland, Landsbygdenheten, 611 86 Nyköping, 0155 – 26 40 00, Gotland, 
Lantbruksenheten, 621 85 Visby, 0498 – 29 21 00, 
Uppsala, Näringslivs och lantbygdsenheten, 751 86 Uppsala, 
018 – 19 50 00, 
Gävleborg, Lantbruksenheten, 801 70 Gävle, 026 – 17 10 00 Värmland, 
Lantbruksenheten, 651 86 Karlstad, 054 – 19 70 00, Halland, Lantbruksenheten, 301 
86 Halmstad 035 – 13 20 00, Västmanland, Lantbruksenheten, 721 86 Västerås 021 – 
19 50 00, Jämtland, Lantbruksenheten, 831 86 Östersund 063 – 14 60 00 Västerbotten, 
Lantbruksenheten, 901 86 Umeå, 090 – 10 70 00, Jönköping, Landsbygdsavd. 551 86 
Jönköping, 036 – 39 50 00, Västernorrland, Lantbruksenheten, 871 86 Härnösand 
(samordnar med Jämtland) 0611 – 34 90 00 
Kalmar, Lantbruksenheten, 391 86 Kalmar, 0480 – 820 00, 
Västra Götaland, Landsbygdsavd. Box 767, 451 26 Uddevalla, 
031 60 50 00,
Kronoberg. Lantbruksenheten, 351 86 Växjö, 0470 – 860 00, 
Örebro, Lantbruk, 701 86 Örebro 019 19 30 00, 
Norrbotten, Näringsliv, Lantbruksf. 971 86, Luleå, 0920 – 960 00,  Östergötland, 
Lantbruksenheten, 581 86 Linköping,013 – 19 60 00 
Skåne, Lantbruksenheten, 291 86 Kristianstad, 040/044 25 20 00. 

http://www.jordbruksverket.se/


SBR Sveriges Biodlares Riksförbund, är en ideell förening som skall främja den 
svenska biodlingen. www.biodlarna.se 

Biodlingsföretagarna är en ideell förening vars syfte är att utveckla svensk yrkes- och 
förvärvsbiodling. www.biodlingsforetagarna.nu

HF, Honungsförädlingen AB är ett aktiebolag som ägs av Lindahls Invest. Norska 
Haugen-gruppen äger varumärket och produktionsrättigheter. Tel 0735-231000

Svensk Landskapshonung ek för är ett producentkooperativ för marknadsföring av 
svensk honung från svenska yrkesbiodlare. Dan Levin, ordförande 
Tel  0158-20165 Fax 0158-20535 dan.levin@swipnet.se 

Honungsringen ek för, kontrollerar ursprung och kvalité, hjälper honungsproducenter 
att kontrollera egen och inköpt honung samt bistår i kvalitetsfrågor. 
info@honungsringen.nu 

SLU Sveriges Lantbruksuniversitet. tel 018-67 10 00 
På Entomologiska Institutionen arbetar prof Ingemar Fries med bisjukdomar, 018 
672073, 070 2253779, 
På samma institution finns även dr Sanna Nordström med binas virussjukdomar som 
specialitet. 

SLV Statens Livsmedelsverk i Uppsala tel 018-17 55 00, www.slv.se ansvarar under 
regeringen och EU, bland annat för de svenska regler som styr livsmedel, dess 
hantering och lokaler för livsmedelshantering. 

Miljö och Hälsoskyddskontor i respektive kommun ansvarar för tillsyn och 
tillståndsgivning enligt Livsmedelsverkets regelverk. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20 

http://www.slv.se/
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2. Vår policy 
Kvalitetspolicy

Vi biodlare vill själva utforma vår och binas verksamhet och arbetsmiljö. Nu och för 
framtiden. Vi vill att svensk honung som säljs i handeln, fullt ut skall motsvara 
konsumenternas, handelns och myndigheternas önskemål och krav. 
Kvalitetssystemet är ett hjälpmedel för att nå dit. 

Miljöpolicy

Vårt engagemang grundas på insikten att naturens resurser är begränsade och att allt 
som tillförs naturen måste upparbetas i ett fungerande kretslopp. 
Vårt mål är en för naturen och människan uthållig biodling och produkter utan 
tillsatser och långlivade naturfrämmande ämnen, detta mål gestaltas genom att de fyra 
systemvillkoren eftersträvas att följas. 

1. Lagerresurserna (t.ex. fossila bränslen, mineraler) får inte omvandlas till utspridda 
föroreningar. 
2. Halterna naturfrämmande ämnen får inte tillåtas öka kontinuerligt. 
3. Ekosystemets fysiska, kemiska, biologiska kvalitet och kapacitet skall upprätthållas 
långsiktigt. 
4. Omsättning av förnyelsebara resurser får inte vara högre än att restprodukterna 
inpassas i naturens kretslopp. 
Vi skall genom gemensamt arbete kontinuerligt förbättras med avseende på miljön.  
Miljö och kretsloppsanpassade redskap, produkter och tjänster inom biodlingen 
eftersträvas. 

Arbetsmiljöpolicy

Arbetet i svenska biodlingar skall kännetecknas av : 

Ansvar, säkerhet och trivsel 
Skadliga effekter och ohälsa skall förebyggas.

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20
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Kvalitetspolicy 

Vi biodlare vill själva utforma vår och binas verksamhet och arbetsmiljö. 
Nu och för framtiden. 

Vi vill att svensk honung som säljs i handeln, fullt ut skall motsvara konsumenternas, 
handelns och myndigheternas önskemål och krav. Kvalitetssystemet är ett hjälpmedel 
för att nå dit. 

Svensk honung i konsumentförpackning skall vara: 

Fri från skräp eller föroreningar som kan påverka konsumentens hälsa negativt. 

Av hög kvalitet d.v.s. har fin konsistens, god smak o lukt samt är producerad så att 
honungens positiva egenskaper bevarats. 

Producerad i godkända lokaler när så krävs. 

Producerad utan menlig negativ miljöpåverkan. 

Producerad utan hälsorisker för odlaren eller andra personer. 

Kvalitetssystemet skall vara en hjälp för biodlare vid ny- eller ombyggnad av lokaler, 
vid planering av honungsproduktionen samt vid kontakter med myndigheter angående 
honungsproduktion. 

Kvalitetssystemet skall om så erfordras i framtiden kunna vara en grund för 
certifiering av svensk honungsproduktion. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20 
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Miljöpolicy

Vårt engagemang grundas på insikten att naturens resurser är begränsade och att allt 
som tillförs naturen måste upparbetas i ett fungerande kretslopp. 
Vårt mål är en för naturen och människan uthållig biodling och produkter utan 
tillsatser och långlivade naturfrämmande ämnen, detta mål gestaltas genom att de fyra 
systemvillkoren eftersträvas att följas. 

1 Lagerresurserna (t.ex. fossila bränslen, mineraler) får inte omvandlas till utspridda 
föroreningar. 
2 Halterna naturfrämmande ämnen får inte tillåtas öka kontinuerligt. 
3 Ekosystemets fysiska, kemiska, biologiska kvalitet och kapacitet skall upprätthållas 
långsiktigt. 
4 Omsättning av förnyelsebara resurser får inte vara högre än att restprodukterna 
inpassas i naturens kretslopp. 

Vi skall genom gemensamt arbete kontinuerligt förbättras med avseende på miljön.  
Miljö och kretsloppsanpassade redskap, produkter och tjänster inom biodlingen 
eftersträvas. 

För att svensk biodling skall uppnå dessa mål skall vi: 

• Tillse att organisationernas medlemmar är förtrogna med denna miljöpolicy, samt har 
kunskap, engagemang och ansvar i miljöfrågor i den egna verksamheten. 
• Använda och utveckla miljö och kretsloppsanpassade processer i alla led och aktivt 
verka för att miljöpolicyn följs av redskapsleverantörer, entreprenörer, leverantörer 
och konsulter. 
• Upprätthålla ett miljöledningssystem där miljöpolicyn och miljöarbetet regelbundet  
utvärderas objektivt och systematiskt. 
• Organisationerna skall avsätta ekonomiska och personella resurser för att 
upprätthålla miljöprogram där mål och aktiviteter är angivna. 
• Organisationerna skall arbeta på ett sådant sätt att medlemmarna stimuleras till en 
miljö- och kretsloppsanpassad biodling. 
• Organisationerna skall arbeta aktivt med myndigheter och andra intressenter för att 
maximera den svenska biodlingens positiva miljöpåverkan och förbättra dess 
kretsloppsanpassning. 
• Organisationerna skall aktivt informera om svensk biodlings positiva miljöeffekter. 
• Vid bekämpning av bisjukdomar eller parasiter skall i första hand användas 
biotekniska metoder som inte tillför miljön, bina, honungen eller vaxet kemiska 
bekämpningsmedel eller rester därav. 



Vid användning av kemiska bekämpningsmedel skall endast de bekämpningsmedel 
som har den minsta påverkan på miljön, bina och/eller livsmedlen användas. 
Bekämpningsmedel skall kontinuerligt bytas mot mindre skadliga. 
• Svensk biodling skall producera en ren och oförändrad naturprodukt av hög kvalitet. 
• Vårt motto i miljöarbetet är att finna former för samverkan som ökar biodlarnas 
handlingskraft och skapar positiva metoder som lockar till efterföljd. 
• Ett medvetet miljö och kretsloppstänkande och en omsorg, om vår miljö som vi lånar 
av kommande generationer och våra produkter, måste genomsyra alla biodlare. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-20



Kvalitetspärm honung sid 4 Kapitel 2 Policy 

Betydande miljöaspekter 

Beskrivning av verksamheten 

Biodlingen är ett sätt för människan att styra naturen till sin nytta. I miljösammanhang 
måste dock konstateras att människan är i underläge när det gäller att helt styra 
biodlingen efter sina önskemål. Därför måste läggas fast att vi måste anpassa våra 
miljökrav till binas livscykel. 
Man kan betrakta den svenska biodlingen som en process, vilken styrs av en 
klimatcykel med åtföljande växtperioder. Biodlingens process kan delas in i 
underprocesser som t.ex. drottningodling, svärmning, skattning, vandringsbiodling, 
sjukdomsbekämpning, honungsbehandling m.fl. 

Miljöaspekter 
Nödvändiga element som måste in i processen är följande: 
Energi- nektar, socker, värme, ljus 
Näring- pollen, nektar, vatten, salter, socker 
Bibostäder - material 
Förpackningsmaterial – glasburkar 
Sjukdomsbekämpningsmedel - organiska syror 
Mänsklig arbetskraft
Transportmedel - bensin t.ex. 
Marknadsföringsmaterial 
Rökpustmtrl. 

Produkter ur processen:
Pollinering, Pollen, Honung, Vax, Propolis, Drottninggele, Bigift. 

Avfall ur processen:
Döda bin, Vaxsmältavfall-trådrester, Ramar- kasserade, Bibostäder-kasserade, 
Emballage- honung m.m.

Negativa miljöfaktorer: 
Icke miljöcertifierat material i bibostäder och annan utrustning. Bekämpningsmedel 
mot bisjukdomar, parasiter mm. Olämpligt rökpustbränsle. Olämpliga 
produktemballage. Energiåtgång för transporter och vaxsmältning mm. Olämpliga 
rengöringsmedel. Olämpliga uppställningsplatser för bisamhällen 



Positiva miljöfaktorer: 

1. Pollinering: Biologisk mångfald, Ökad frösättning, Ökad skörd 
2. Produkter: Honung, Vax, Pollen, Bigift, Propolis, Drottninggele 
3. Påverkan på luft, mark och vatten en naturlig del 
4. Psykosociala aspekter 

Ordlista 

Miljöpolicy: Uttalande om mål, intentioner och principer för den egna verksamheten i  
miljöfrågor. Baseras på krav som finns i miljölagstiftningen, förordningar och 
tillstånd, branschöverenskommelser samt förbättringar av väsentliga negativa 
miljöaspekter. 

Miljöaspekter: Delar av biodlingens verksamhet och produkter som påverkar miljön 
positivt eller negativt. 

Miljöutredning: Utredning över vilka miljöaspekter biodlingen har som påverkar vår 
natur (yttre miljö). 

Miljöprogram: Baserat på miljöutredning och policy, fastställs ett program som 
innehåller såväl kortsiktiga som långsiktiga mål, helst mätbara konkreta sådana. 

Resurser, åtgärder samt tidplaner för att nå målen skall anges. 

Miljöstyrningssystem: System för att kunna genomföra ett miljöprogram. 

Organisationsplan, ansvarsfördelning, rutiner, arbetsmetoder, utbildning, revisioner 
och resurser är element som ingår. 

Miljöstyrningsrevision: Regelbunden revision av systemet genom egen eller extern 
revisor. Härvid förhindras att systemet blir statiskt, dvs felaktigheter korrigeras och 
förslag till ev nya mål ges osv. 

Miljöredovisning: I slutet av revisionsperioden redovisas nuläge under pågående eller 
avslutat miljöprogram, framför allt om miljömålen uppnåtts. Nya mål och tidpunkt för 
nästa redovisning anges. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-20 
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Arbetsmiljöpolicy

Arbetet i svenska biodlingar skall kännetecknas av : 

Ansvar, säkerhet och trivsel
Skadliga effekter och ohälsa skall förebyggas.

Arbetsmiljöansvaret i varje biodling och honungshus vilar på den enskilde biodlaren / 
företagaren. Biodlaren/företagaren är ansvarig för anställnings- eller 
arbetsplatsinstruktion av nytillkommande anställda eller medhjälpare. Biodlare som 
har medhjälpare i verksamheten skall teckna arbetsmarknadsförsäkring (AMF) för att 
skydda medhjälparen ekonomiskt vid eventuell skada relaterad till arbetet. En vilande 
försäkring kostar endast några hundra kr per år. 

Generellt gäller att tunga lyft och påfrestande arbetsställningar skall undvikas. 

Bigårdsarbeten 

Bigårdsarbete måste, särskilt på våren, planeras så att tröttande framåtlutande ställning 
undviks. Att stå på knä (knäskydd) för att spara ryggen är en metod, att använda en sk 
mjölkstol (enbent stol som spänns fast med remmar) kan vara en lösning. 
Avställningsyta vid sidan av varje kupa är viktigt för att undvika vridningsrörelser 
med tunga lådor. 
Tvingas man backa och gå iväg med tunga lådor är det lätt att snubbla och skada sig 
genom sträckning. 
Skötselsystemet bör planeras så att fulla skattlådor inte sätts tillbaka upp på 
samhällen. En låda som är full med honung och har lyfts av från samhället bör tas in 
och slungas ur innan den sätts tillbaka. 
Rensning av skattlådorna från medföljande bin bör göras med så få tunga lyft som 
möjligt. 
Lastning och lossning av transportfordon bör i större biodlingar ske med pallsystem 
och lyfthjälpmedel för att spara ryggen. Den som lyfter tungt blir sällan gammal i 
branschen och missar då de guldkantade åren med en färdigbyggd verksamhet. 

Man brukar säga att skördar du 1 ton honung har du lyft 20 ton under skötseln av 
bina!



Slungrum 

Flyttning av skattlådor mellan lagringsplats, värmning och slungning bör mekaniseras 
så att manuella lyft undviks och honungsspill på golvet förhindras. 
Ramarna bör under avtäckning och slungning endast flyttas korta sträckor och utan 
kroppsvridning. Plockning av ramar från lådor på golvet kräver alltför stor 
ryggböjning. 
Lyftning av honungen i hinkar från slungan till silningen kan endast accepteras i 
mindre biodlingar, i större biodlingar skall pump användas. Samma sak gäller vidare 
transport av honungen för eventuell skumning och rörning. 
Generellt gäller att en mekanisering av dessa transporter gör arbetet mer nöjsamt och 
säkrare. 
All maskinell utrustning avtäckningsmaskin, slunga och pumpar skall vara petsäkra. 
Slungan bör ha lås som förhindrar att den öppnas medan korgen roterar. Farliga 
maskiner (slungan) bör endast anslutas till uttag med nollspänningsutlösning. Det 
förhindrar självstart efter strömavbrott. Kontrollera att säkerhetsbrytare verkligen 
fungerar som avsett. 

Tappning 

Vid tappning av honung förekommer ofta flyttning av hinkar med vikter runt 30 kg. 
Lyft av dessa hinkar bör ske med någon form av hjälpmedel för att spara ryggen. Om 
hinken skall tömmas i ett högt stående blandnings/tappningskärl skall stor försiktighet 
iakttagas. Lyft upp i eller över axelhöjd ger mycket fort kroppsskador. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21
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Om tappningen sker helt manuellt skall arbetet varieras så att monotona 
arbetssituationer undviks. Ordentlig belysning från lämpliga riktningar är väsentlig för 
att göra tappningsarbetet mindre tröttande. Påsättning och åtdragning av burklock kan 
lätt orsaka skador i händerna, exempelvis om alltför stor kraft används. 

Allergi 

Överkänslighet mot bigift (eller bilukt) kan uppstå genom en upprepad kontakt med 
bin eller föremål som nyligen varit i kontakt med bin. Undvik därför att utsätta dig 
själv eller familjen för onödig allergirisk. Var försiktig med bistick det är inte tufft att  
ta emot bistick, det är dumdristigt. 
Skydda familjen, tvätta själv bikläderna, tvätta dom separat. Om någon annan tvättar 
bikläderna bör dom använda skyddshandskar. Ofta får biodlarens hustru/man och barn 
allergiska reaktioner bara på grund av kontakten med biklädernas lukt. Biodlingen bör 
vara hela familjens nöje. Skydda därför familjemedlemmarna mot överkänslighet för 
bin och bigift. 
Om ett bistick framkallar en allergisk reaktion skall stor försiktighet iakttagas. 
Normalt räcker det att ta det lugnt, lägga sig ner med benen högt och slappna av 
ordentligt. Ett allergidämpande medel exempelvis det receptbelagda Betapred 
motverkar den allergiska reaktionen, men tar lite tid för att göra verkan. 
Uppsök alltid läkare vid kraftig allergisk reaktion. 

Chock 

Vid en allergisk chock utvidgas blodådrorna varvid blodtrycket sjunker och hjärtat 
klarar inte att hålla igång blodcirkulationen. Detta tillstånd är ovanligt men direkt  
livshotande. Medicinska åtgärder måste sättas in omedelbart . För att få blodådrorna 
att dra sig samman måste man ge kroppen adrenalin. Tiden från det man blivit utsatt 
för bisticket eller vad det är som man inte tål till dess medvetslöshet inträder kan 
handla om några minuter. En adrenalininhalator som många allergiker har, är en bra 
hjälp, numera finns även sk autoinjektor. Med autoinjektorn kan vem som helst ge en 
livräddande adrenalininjektion. Dessa fall är sällsynta men om du driver biodlingen 
yrkesmässigt eller ofta har besökande vid bisamhällena, tänk på personsäkerheten. 
Adrenalininhalator och autoinjektor är receptbelagda men hör med din läkare om 
han/hon anser det lämpligt att skriva ut till dig. 
För att skydda sig efter det chocken är hävd tar man normalt ett cortisonpreparat 
kanske ett antal Betapredtabletter (receptbelagd allergimedicin). 

Uppsök alltid läkare vid kraftig allergisk reaktion. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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3. Bigårdarna
Biodlarens arbete i bigårdarna kan beskrivas som en framställning av råvaran för den 
honung som så småningom kommer att hamna på konsumentens bord. Bina samlar 
nektar och förädlar den till honung som placeras och förseglas i vaxkakorna. Detta 
kapitel tar i huvudsak upp olika miljöaspekter av arbetet i bigårdarna. 

Material och metoder 

Här ges synpunkter på användning av olika kupmaterial, diverse hjälpmedel samt 
deras eventuella miljöpåverkan. 

Bisjukdomar och parasiter

En sammanfattning av bekämpningen av bisjukdomar och kvalster och dess eventuella 
miljöpåverkan. 

Biförgiftningar

Kort sammanfattande information om biförgiftningar och varför detta inte kan påverka 
honungen. 

Skadedjursbekämpning

Information om några åtgärder mot vaxmott, myror, möss, sniglar, fåglar och björnar. 
Åtgärdernas effekt och miljöpåverkan diskuteras också. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21
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Material och metoder i bigårdar 

Material 

Bikupor

Tidigare användes nästan enbart så kallade trågkupor tillverkade av trä med isolerande 
fyllning av kutterspån kompletterat med isolering ovanpå bisamhället bestående av tyg 
oftast uttjänta kläder. Här fanns få negativa miljökonsekvenser att fundera över. När 
kupan tjänat ut eldades de ingående trädelarna upp. 

Senare under senare delen av förra århundradet övergick större biodlare till 
uppstaplingskupor eftersom de gav många fördelar ur hanteringssynpunkt. Dessa lådor 
eller sargar tillverkas ofta av boardskivor med isolering av mjuk frigolit, en hel del 
plåtbeslag, handtag och tillbehör i trä ingår. När en sådan här kupa tjänat ut skall den 
demonteras och de olika materialfraktionerna gå till respektive hanteringsväg i en 
återvinningsanläggning. 
Trä och frigolit bränns storskaligt, metallbeslag går till metallåtervinning. 

Dagens lätta uppstaplingskupor tillverkas oftast helt i EPS formgjuten polystyren i en 
freonfri process. Sargar, botten och tak tillverkas i samma material, helt utan lösa 
tillbehör. Genom att använda tillräckligt tjocka väggar kan en utmärkt isolering 
uppnås med låg vikt. För att reducera transporterna levereras sargarna oftast som lösa 
delar som biodlaren trycker ihop för hand. Eventuellt skyddsmålas kuporna med 
vattenlöslig akrylatfärg. När en plastkupa tjänat ut skall resterna gå via en 
återvinningsanläggning för storskalig bränning och värmeutvinning. 

Ramar 

Sedan gammalt tillverkas huvuddelen av ramarna för vaxkakorna i trä, efter 
komplettering med ståltråd förses de med en vaxmellanvägg. Under ramens livscykel 
återvinns vaxet flera gånger. Slutligen kasseras ramen, oftast eldas då trävirket och 
resterna av kaktråden samlas upp från askan. 
Det förekommer även plastramar och plastmellanväggar. Dessa får när de tjänat ut 
liksom plastkuporna gå till bränning för utvinning av värmevärdet. 

Skyddskläder 

Oftast består biodlarens skyddskläder av vanliga tyger kompletterade med plastnät i 
slöjans synfält. Handskarna tillverkas av kraftigt tyg kompletterat med läder eller 



PVC-plast. Kasserade kläder och handskar bör delas för återvinning av tyg och plast 
var för sig. 

Rökpust 

Den rökpust biodlaren använder tillverkas ofta av stålplåt eller koppar kompletterat 
med en bälgkonstruktion av läder och trä. Kasserade rökpustar bör delas och de olika 
materialen återvinnas var för sig. 

Pustbränsle 

Många olika material används som bränsle i pustarna gemensamt är att det oftast är 
trämaterial som dessvärre bränns vid låg temperatur just för rökproduktion. Detta är 
inte bra ur miljösynpunkt men bränslemängderna är närmast försumbara sett i ett lite 
större perspektiv. 

Metoder 

Skötselmetoderna inom biodling har generellt sett mycket liten miljöpåverkan. 

Placeringen av en bigård är en sak som i vissa fall kan ge störningar för närboende 
eller folk som passerar nära bigården. Oftast uppstår inga problem. Undantag kan vara 
just timmarna efter att biodlaren arbetet med bina då kan enstaka irriterade bin störa 
personer i närheten. Helst placeras bigårdarna så att bin som flyger till eller från 
kuporna inte passerar nära över närboendes tomtmark. Ett buskage eller en häck kan 
ofta användas för att få bina att flyga så högt att de inte stör närboende. 

Svärmning innebär att bina ger sig iväg från kupan och startar ett nytt bisamhälle i 
någon hålighet. Här kan en miljöstörning uppstå för den nye ”biägaren” om bina slår 
sig ner i en skorsten eller en husvägg. Ofta går svärmen som sitter i en skorsten inte att 
rädda utan den rimliga åtgärden är att använda bekämpningsmedel avsedda för myror 
och därefter rensa bort binas vaxbygge och täcka ingången med bitätt nät.

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21 
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Bisjukdomar och parasiter 

Den svenska biodlingen är inriktad på att den honung som levereras till svenska 
konsumenter skall vara så ren som möjligt. Detta innebär att all bekämpning av 
bisjukdomar har som huvudvillkor att honungen inte får påverkas negativt. 

Binas underbara förmåga att städa ut och desinficera sina bostäder gör att 
bisjukdomsbekämpningen oftast handlar om att hjälpa bina hjälpa sig själva. Grunden 
för ett friskt bisamhälle är att bina städar och håller rent. Här kan biodlaren hjälpa till  
under tidig vår genom att byta eller rensa bottnarna. Senare under året handlar det ofta 
om att låta bina ha ett lagom stort utrymme så att dom orkar med att värma och städa 
kupan ordentligt. 

En besvärlig situation för biodlaren är utbrott av bisjukdomen Amerikansk yngelröta. 
Den får över huvud taget inte behandlas utan man tillämpar utslagning. Bisamhällen 
som är smittade dödas och eldas upp efter anmälan till den lokala 
bitillsyningsmannen. 

Under senare år har tillkommit angrepp av parasiten Varroa som försvagar och 
slutligen dödar angripna bisamhällen. Varroa bekämpas främst genom användning av 
organiska syror som finns naturligt i honung samt några olika mekaniska åtgärder för 
att hindra varroans förökning. Dessutom får, efter årets sista honungsskörd, det 
godkända medlet Apistan användas. 

Se även: Sjukdomar, parasiter och skadegörare i bisamhället, 
Ingemar Fries & Preben Christiansen som kan beställas från SBR

Biförgiftningar 

Bin är mycket känsliga för många av de bekämpningsmedel som används i modernt 
jordbruk. Bina kontrollerar själva de bin som återvänder till kupan efter att ha samlat 
in nektar eller pollen. Om biets doft är främmande så avvisas biet från kupan och 
tillåts inte komma in. Besprutade fält luktar oftast illa för bina varför de naturligt  
undviker att samla nektar därifrån. Binas samarbete genom bidansen, som berättar om 
var det finns blommor med bra nektar eller fint pollen, riktar in hela samhällets 
samlarförmåga mot den bästa dragkällan och därmed undviks många risker. Trots 
detta naturliga skyddssystem kan bisamhällen ibland skadas av växtskyddsmedel så att 
de försvagas eller dör. 



Den honung som biodlaren skördar ur bisamhällena har bina burit med sig på 
flygturen från blommorna till kupan. Under flygningen tillbaka och senare i kupan 
påverkas den insamlade nektarn av biets enzymer och bakterier i honungsmagen så att 
den under torkningen i kupan mognar till färdig honung. Den honung biodlaren 
skördar från bisamhällena är en i alla delar säker produkt. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21 
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Skadedjursbekämpning i bigårdar 

Bigårdar placeras oftast ute i fria naturen varav följer att kuporna kan utsättas för 
angrepp från många olika skadedjur. De mest använda skyddsmetoderna innebär 
knappast någon egentlig miljöstörning. 

Möss har en viss förmåga att vintertid ta sig in genom mycket små hål. Själva 
kupmaterialet brukar stoppa mössen men flusterhålen måste minskas till ca 8 mm för 
att stänga mössen ute. 

Svartmyror är en ständig källa till bekymmer för biodlaren. Svartmyrorna kan ta sig in 
och bosätta sig i kupornas isolering. Om man använder en bibänk med ben kan benen 
ställas burkar fyllda med olja. Någon annan riktigt effektiv motåtgärd finns inte utan 
det handlar mest om att sopa undan myrorna tillräckligt ofta. En torr och luftig 
uppställningsplats klarar sig ofta bättre än en mörk och vindskyddad. Myrmedel är 
direkt olämpligt att använda eftersom medlet utgör ett allvarligt hot mot bina. En svag 
påverkan av myrmedel innebär oftast att samhället försvagas utan att något dramatiskt 
tecken syns. 

Större myror som skogs- eller hästmyror kan vara väl så svåra att komma tillrätta med. 
Metoden med benställningen stående i oljefyllda burkar eller lägga en skyddande plast 
under kupan som myrorna inte kan komma runt fungerar. En annan metod är att flytta 
bigården. Myrornas närmaste stackar kan också angripas men det är ofta ganska svårt 
att lyckas, dessutom är det ur miljösynpunkt ingen rolig metod. Att just under ett 
myrangrepp strö en ring med myrmedel på marken minst ett par meter utanför det 
angripna bisamhället kan få myrorna att välja andra provianteringsställen. 

Vaxmott innebär sällan något problem för ett friskt bisamhälle. Om det uppstår ett  
angrepp av vaxmott i ett levande bisamhälle så gäller det oftast att hjälpa bina att  
städa. Mindre utrymme och en välrensad och torr botten är en bra start. 
Övergivna bikupor som lämnats kvar med vax i ute i naturen angrips oftast ganska fort 
av vaxmott. Här gäller att städa och ta hem övergivna vaxbyggen för förvaring i 
lokaler skyddade mot vaxmott. 

Sniglar i större antal har i en del fall angripit bigårdar i södra Sverige. Författaren 
känner inte till någon annan effektiv metod än att flytta bigården. 

Fåglar kan innebära olika hot mot bina. En störningsväg är att småfåglar hackar på 
flustret för att locka ut bin. En annan störningsväg är hackspetten som raskt kan hacka 
upp ett hål i bikupan och därefter låta sig väl smaka av levande bin. Störningar via 



flustret undviks ofta genom att inte göra flustret sittvänligt för småfåglar genom nät 
eller andra typer av skydd. Hackspetten är betydligt svårare att komma tillrätta med. 

Björnar innebär en allvarlig störning för biodlare i björnrika trakter. Ett gott skydd kan 
uppnås med ett elstängsel runt bigården. Dock får det inte var för svag elström, 
dessutom måste hela elstängslet sättas upp med stor omsorg för att verkligen ge 
fullgott skydd. Efter ett besök av björn vid bigården bör stor försiktighet iakttas vid 
bigårdsarbeten så att man inte kommer för nära en björn som kanske uppehåller sig 
nära bigården. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21
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4. HONUNGSHUS 
Detta kapitel ger en beskrivning av våra lokaler och vad vi gör i lokalerna. Vi tittar 
också på arbetsgången, hygienkrav, risker, miljöaspekter och dokumentationskrav. Det 
förekommer även andra uppdelningar av verksamheten vid honungsbehandlingen. 
Andra utvinnings- och kristalliseringsmetoder har många arbetssätt och principer 
gemensamt med den beskrivna metoden. Se även Branschregler 

• Lokalbehov för olika stora biodlingar. 
• Slungrum 
• Honungsrum/tapprum 
• Kylrum 
• Rum för packning av honungen 
• Utlastning / kaj 
• Lager för skattlådor 
• Maskiner 
• Farliga ämnen 
• Yrkesmässig hantering av honung 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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Lokalbehov för olika stora biodlingar 

De närmast följande sidorna är tänkta att kunna ge lite råd vid utformning av lokaler 
för arbete med honung. I branschreglerna finns en beskrivning av flödet med 
angivande av risker och åtgärder. Flödesschemat är grundat på HACCP metodiken. 
Den svenska honungen kommer från både små och stora biodlingar. Det ställer helt 
olika krav på lokalernas storlek men funktionerna som ger oss möjlighet att på rätt sätt 
hantera livsmedlet honung måste finnas med. Alla som hanterar livsmedel måste följa 
lagen så att en hög hygienstandard upprätthålls. Huruvida lokaler måsta vara godkänd 
eller bara registrerad framgår av branschreglerna. 

1 till 10 bisamhällen 

Den minsta storleken på biodling, där nästan alla startat med är ett eller två 
bisamhällen och en handdriven slunga i köket eller hallen. Allt brukar vara skinande 
blankt när man startar men så blir det kladdigt och nästa dag måste allt vara diskat och 
undanplockat, möjligen står det ett silställ kvar med den sista honungen på väg genom 
silen eftersom familjen trycker ofta på och vill ha rummet tillbaka. 
Läs de följande sidorna med glimten i ögat. Det mesta handlar om större biodlingar 
men hygienkraven gäller även de minsta biodlingarna. Det får inte komma skräp i 
honungen. Det är inte så lätt att vädra för då kommer bina in och hjälper till. Det får 
bli många kompromisser men det finns en del guldkorn att hitta i texterna. 
Får man bra skörd ett år kanske det blir uppåt femhundra kg, då knakar det i väggarna. 
Nästa år får det bli en annan lösning. Färre samhällen eller större lokal. 

10 till 30 bisamhällen 

Nästa storlek på biodling har oftast ett rum som man kan ockupera under några 
månader. Det gäller då trådning av ramar, kanske spika både ramar och lådor. Helt 
säkert är det så att slungningen håller på under ett antal dagar. Silningen och 
skumningen tar flera dagar sedan kommer ympning som går relativt snabbt eller 
rörningen som kan ta veckor och till sist tappningen på burkar och hinkar. Här är det 
ofta svåra problem med vilka utrymmen man skall man välja. Inne i bostaden blir för 
trångt kanske finns det någon annan byggnad som kan användas. En aktuell fråga blir 
genast vad krävs det för att rummet skall fungera för biodlingen. Man hanterar mellan 
150 och 1000 kg honung. Många frågor uppstår om vad som krävs av detta enda rum. 
Honungen skall så småningom säljas och då kräver kunderna att burkarna är rena och 
prydliga. Etiketter skall det vara och snyggt skall de sitta. Honungen skall vara av bra 
kvalitet. Den skall också vara rörd eller ympad så att den har mycket fina kristaller 
eller är helt slät. 



Ett sätt att förenkla för sig är att leverera honungen tappad på 30 kg hinkar. Det 
minskar en del av kraven på utrymme. Man kan fortare få rummet fritt för annat och 
slipper passningen med tappning vid precis rätt tillfälle. 
En bekväm hantering av slungning och tappning kräver dock vid denna storlek på 
biodling att man har flera rum som man kan disponera hela sommaren. Några baskrav 
är : 

Vatten och avlopp. Det är alldeles ogörligt att hålla rent och kladdfritt om det inte 
finns diskmöjlighet. Att dra långt iväg med slunga och silar för diskning är inte så där 
alldeles enkelt. Det vill gärna bli alldeles för kladdigt lite överallt. Vattnet skall vara  
av tillfredställande kvalité.

Bi- och getingtätt är helt nödvändigt. Ofta är detta verkligt svårt att ordna eftersom 
man gärna startar i alldeles för dåliga lokaler. Men generellt gäller att man måste börja  
med byggnadsskalet så att det är tätt. Dörrar och fönster ska vara täta. En honung som 
behandlats i dåliga lokaler blir ofta dålig. Det kan vara grova kristaller därför att man 
inte kan hålla rimliga temperaturer. Det kan också vara skräp därför att man inte klarat  
att hålla rent i rummet. Mycket dras med in från bina. Försök att arrangera så att du 
kan stänga till om silningen. Bin eller getingar som kommer in med skörden måste 
man bli av med så att dom inte försvinner i en honungshink. Bina flyger gärna mot 
ljuset, t ex ett fönster, varför man kan låta ljuset vara släkt i slungrummet en stund tills  
bina sitter i närmaste öppningsbara fönster. Sedan är det bara att borsta ut dem i 
luften!

Över 30 bisamhällen 

Du kan nog läsa lokalbeskrivningarna rakt av. Kanske klarar du dig med att kombinera 
flera funktioner i samma rum om du skiljer olika moment tidsmässigt. Därigenom kan 
du få både slungrum, lagringsrum och packrum i samma lokal! Vi hoppas att 
beskrivningarna skall ge en del tips om vad man bör tänka på. Det är alltid lättare att  
se felen efteråt men då är det mycket dyrare att ändra och göra om. Tänk också från 
början på att du nu gör ändringar i användningen av lokaler som kommunens 
byggnadsnämnd och miljö och hälsoskyddsnämnd kan ha synpunkter på. 
Tidiga kontakter och en bra dialog kan spara mycket pengar. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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Slungrum 

Beskrivning av förekommande arbeten i lokalen. 

• Lagring av skattlådor före slungning. 
• Värmning av skattlådorna före slungning (eventuellt i särskilt värmerum). 
• Värmning av lagringskärl för vintertappning av honung. 
• Avtäckning av ramarna, manuellt eller i avtäckningsmaskin. 
• Lagring av ramarna före slungning. 
• Slungning. 
• Rensning av honungen genom sump, klarningstank, separator, grov- och finsil eller 
  kombinationer av dessa metoder. 
• Sortering av ramarna efter slungning samt eventuell rensning av ramarna före 
lagring på annan plats. 
Uttransport. 

Rekommenderad arbetsgång 

För små biodlingar (1 till 10 samhällen) gäller manuell avtäckning av ramarna, en 
liten manuell eller eldriven slunga samt grov och finsil för rensning av honungen. 
För medelstora biodlingar (10 till 100 samhällen) rekommenderas avtäckningsmaskin 
samt klarningstank för rensning av honungen före finsilningen. 
Större biodlingar använder ofta en avtäckningslinje med en knivavtäckare kombinerad 
med direkt inmatning i en parallell-radialslunga. 

Beskrivning av hygien och övriga krav på lokalen. 

I Sverige används slungrum under tre till fyra månader, oftast mellan juni och oktober. 
Hygienkraven är måttliga eftersom bakteriekulturer vanligtvis inte växer i honungen. 
Lokalen är inte en “livsmedelslokal“ utan bör betraktas som en “lokal för 
råvaruhantering“. 
Ett slungrum måste kunna tvättas rent så att inte honungs och vaxrester samlar vaxmal 
m.m. Golvet halkskyddas eller tvättas de dagar rummet används. Väggar och tak 
tvättas efter varje säsong. Golv väggar och tak måste ha sådan ytbeklädnad eller 
målning att de kan tvättas. Belysningen skall vara god med skyddade lampor så 
eventuellt glaskross inte ramlar ned i honungen (se branschregler). Under 
slungningssäsongen får inte för människan eller honungen farliga ämnen förvaras i 
slungrummet annat än i låst utrymme. 
Transportvägarna för skattlådorna och honungen bör i större biodlingar tillåta 
pallhantering. 



Riskanalys för slungrum 
Se branschreglerna på annan plats.

Lagringstemperatur för skattlådor 

Lagring av skattlådor före slungning vid för låg temperatur (ca 10°C) eller under 
alltför lång tid vilket kan medföra att honungen kristalliserar så att den inte kan 
utvinnas. 
Lagring av skattlådor före slungning vid alltför hög rumstemperatur (ca 35°C) gör att 
vaxet mjuknar varvid kakorna lätt brister vid slungningen. Måttlig temperatur (ca 
25°C) under längre tid medger att vaxmott kan föröka sig. Vaxmott kan på tre fyra 
veckor göra honungen obrukbar. 

Temperatur på honungskärl 

Kärl, slangar och slungare med uppvärmningsanordning måste vara försedda med 
termostatreglering för att skydda honungen mot överhettning. Maximalt tillåten 
temperatur är tidsberoende men är normalt ca 40°C. Högre temperatur medverkar till  
en förhöjd HMF-halt, förlust av arom och en nedbrytning av enzym.

Luftfuktighet 

Den relativa luftfuktigheten bör hållas låg ( < 60 % ) för att undvika att den 
hygroskopiska honungen tar till sig vatten och därmed öka benägenheten att jäsa. 

Skadedjur 

Rummet skall vara tätat så att inte bin, getingar eller möss kan ta sig in. Bekämpning 
av skadedjur bör ske i samråd med saneringsföretag, t ex Anticimex.

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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Bin som följer med skattlådorna in skall med lämpliga åtgärder tas bort eller släppas 
ut. Vaxmott som eventuellt kommit in med vaxkakorna måste städas bort efter årets 
sista skörd. 

Belysning 

Lysrör och glödlampor skall vara skyddade mekaniskt så att inte splitter kan falla ned i 
honungskärl. 

Halkrisk 

Golvet måste tvättas dagligen under slungningsperioden eller halkskyddas genom 
gånggaller eller dylikt. 

Miljöaspekter på slungrum 

Rengöring av rum och maskiner 

Golv, väggar och tak rengörs med vanligt handdiskmedel lämpligen av miljövänlig 
typ. Maskiner som tål vatten spolas av. Genom uppblötning under någon dag kan 
honungsrester sedan avlägsnas utan besvär. 

Tillvaratagande av vaxrens från sump, vaxsmältare och klarningstank 

Allt vaxrens värms till ca 40°C så att det mesta av honungen rinner av, sedan läggs 
renset i vatten som värms så att vaxet smälter. När det fått svalna kan den fasta 
vaxkakan bevaras medan det honungsblandade vattnet hälls i avloppet. Genom 
mekanisk rensning och omsmältning på vattenbad kan vaxet renas ytterligare. 
Utspolning av vaxrester lösts med diskmedel eller värme bör undvikas på grund av 
riskerna för stopp i avloppet. 

Energiförbrukning 

Val av energisnåla metoder för att skilja ut honungen från avtäckningsvaxet är en 
fördel inte minst på grund av det extra värmetillskottet. Vaxsmältare med bassäng och 
infravärme drar upp till 2 kW vilket kräver extra kraftig ventilation. 

Dokumentation 
Notera följande händelser samt eventuella driftstörningar, reparationer m.m. 
• Datum för respektive slungningsomgång. 
Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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Honungsrum / tapprum 

Beskrivning av förekommande arbeten i lokalen. 

Sommartid 

• Silning av honung. 
• Ympberedning. 
• Kylning av honungen. 
• Tillsättning och inblandning av ympsats. 
• Upptappning på lagringskärl. 

Vintertid 

• Värmning av honung före tappning. 
• Upprörning av honung i lagringskärl. 
• Tömning av lagringskärl i blandningstank. 
• Blandning i blandningstank. 
• Tappning av honung på konsumentförpackning. 
• Diskning och torkning av tömda lagringskärl. 
• Transport av emballage och upptappad honung. 

Rekommenderad arbetsgång 

För små biodlingar är detta rum ofta kombinerat med slungrummet. Större biodlingar 
kan ha dessa arbeten uppdelade på flera rum. Typiskt är att de olika arbetsmomenten 
inte sker parallellt utan ett i taget. Genom att skilja olika aktiviteter i tid kan samma 
rum användas utan risk för kontaminering om städning sker regelbundet.

Beskrivning av hygien och övriga krav på lokalen. 

För medelstora och större biodlingar kan detta rum vara en “livsmedelslokal“ som 
skall godkännas av Miljö och Hälsoskyddskontoret. (Se branschreglerna)
Rummet skall hållas fritt från flygande insekter. Golv, väggar och tak skall vara 
tvättbara. Golvet bör i större biodlingar tåla pallhantering av upptappad honung. 
Erforderliga anordningar med rinnande varmt och kallt vatten samt diskbänk med 
avlopp för diskningen av lagringskärl. Torkning sker normalt genom avrinning och 
självtorkning. Extra anordning för handtvätt erfordras inte. 



Riskanalys för honungsrum 

Temperaturreglering 

Honungskärl, pumpar och tankar vilka har uppvärmningsanordning skall ha 
termostatreglering för att skydda honungen mot överhettning. 

Skadedjur 

Rummet skall vara tätat så att inte bin, getingar eller möss kan ta sig in. Bekämpning 
av skadedjur bör ske i samråd med saneringsföretag, t ex Anticimex.

Luftfuktighet 

När honung förvaras med öppen yta bör rummets relativa luftfuktighet hållas låg. 
Exempelvis kan diskning av tomma hinkar ske efter tappningen. 
Den relativa luftfuktigheten bör hållas låg ( < 60 % ) när honung förvaras öppet i 
rummet. Detta för att undvika att den hygroskopiska honungen tar till sig vatten och 
därmed ökar benägenheten att jäsa. 

Belysning 

Lysrör och glödlampor skall vara mekaniskt skyddade så att splitter inte kan falla ned i 
tankar eller lagringskärl. 

Miljöaspekter på honungsrum 

Rengöring av pumpar, silar filter, tankar m.m. 

Eftersom det endast är honung som hanteras så kan rengöring av maskiner m.m. ske 
med ljummet vatten eventuellt med miljövänligt handdiskmedel som sedan sköljs  
bort. För hög temperatur på vattnet kan få vax att smälta och ställa till problem!

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21 
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Kylning av Ymptank 

Kylanordning för ymptank kan genom exempelvis vattencirkulation i bottenslingor 
anordnas på ett miljövänligt sätt. 

Mätningar 

Mätning av vattenhalt och temperatur samt bedömning av smaken är till stor hjälp i  
den fortsatta hanteringen och underlättar eventuell felsökning när ett honungsparti inte 
riktigt motsvarar de egna eller kundernas krav. 

Dokumentation 

Vid skörd 

Under hela hanteringen av honungen från skörd till utleverans bör det gå att se var 
honungen kommer ifrån och hur den har behandlats. De olika skördarna eller om 
honungen mellanlagras i tankar de olika tankarna bör noteras så att eventuella 
störningar i honungens egenskaper kan spåras tillbaka för att undvika en upprepning. 
Att märka de färdiga lagringskärlen med skördedatum eller tank nr plus årtal på en 
liten klisterlapp fungerar utmärkt. Lappen tas sedan bort vid diskningen av det tömda 
kärlet. LP-systemet

Vid tappning 

Före blandningen noteras ursprunget för alla ingående honungspartier exempelvis kan 
5 hinkar med honung från tank 8 2007 förkortas så här, “5 x tank 8/07“. 
Genom dessa noteringar före blandningen möjliggörs en spårbarhet för varje 
honungsparti från såväl den egna produktionen som inköpt honung. 
Efter eller i samband med tappningen märks burkarna med en kod eller datum så att 
det efter leverans går att spåra var honungen i en viss burk kommer ifrån. Bäst före 
datum kan användas som indentifikation. Detta märkningssystem anpassas till den 
egna verksamhetens omfattning. Den som bara levererar till privatkunder har det lite 
enklare än den som tappar och levererar pallvis med honung från andra odlare. 

Notera gärna följande händelser samt eventuella driftstörningar, reparationer, m.m. 

• Start av ympberedning, rörningstillfällen och ympens användning. 
• Datum för ympning samt honungens temperatur och vattenhalt vid ympningen. 



• Datum för tappning på lagringskärl samt antalet fyllda kärl och deras märkning t.ex. 
tank nr och årtal. 
• Datum för varje tappning av honung på burk, de ingående honungspartiernas 
ursprung samt märkningen av burkarna för spårbarhet, “Bäst före datum“ och/eller 
kodnummer. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-21
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Kylrum 

Beskrivning av förekommande arbeten 

• Inlastning av honung för lagring från skörd till tappning över en eller flera säsonger. 
• Omflyttning i honungslagret efter egenskaper eller ursprung. 
• Utlastning av honung (för värmning och tappning) 

Rekommenderad arbetsgång 

Eftersom endast medelstora och större biodlingar har kylrum så bör stor 
uppmärksamhet ägnas åt ergonomiska transportlösningar. Pallhantering 
rekommenderas. 

Beskrivning av hygien och övriga krav på lokalen 

Lokalen används endast för att lagra förpackad honung varför detta inte är en 
livsmedelslokal. Uppmärksamhet bör ägnas åt att hålla luftfuktigheten låg så att inte 
honungen tar upp vatten. För att tillåta pallhantering av tunga laster bör golvet vara 
mycket hårt, helst betong. 

Riskanalys för kylrum 

Temperaturen 

Anläggningen bör utföras så att man enkelt kan övervaka dess funktion med 
termometer från utsidan, gärna en max/min termometer om man inte kan registrera 
temperatur variationer.

Miljöaspekter på kylrum 

Miljövänligt kylsystem kan ofta anordnas genom kylvatten från berggrunden eller 
marken. Kylsystem med miljöfarliga kylmedier bör undvikas eftersom lagstiftningen 
runt dessa skärps steg för steg. 
Kylrummet bör om möjligt anläggas på byggnadens nordsida för att undvika extra 
kylbehov på grund av solvärmen. 



Dokumentation 

Det använda kylmediet skall finnas noterat samt tidpunkter för påfyllning av 
kylmedium och eventuella reparationer av kylutrustningen. Reparation och underhåll 
av kylanläggningar skall göras av godkända montörer som kan de aktuella 
bestämmelserna runt tillåtna och numera förbjudna kylmedium. 
Den inställda temperaturen bör vara noterad liksom eventuella driftstörningar. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21 
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Rum för packning av honungen 

Särskilt rum för packning av fyllda honungsburkar i kartong har bara ett fåtal biodlare. 
Nästan alla biodlare packar honungen i något av de andra rummen men då är det 
viktigt att ändock granska lokalen utifrån vad som påpekas nedan. Väsentligt är att 
titta på riskerna för nedskräpning. Arbetet med kartonger ger en mängd småskräp och 
kartongdamm som absolut inte ska hamna i honungen. 

Beskrivning av förekommande arbeten 

• Packning av honungsburkar i kartonger och på pall. 
• Hantering av emballagematerial. 
• Hantering av ankommande och avgående gods. 

Rekommenderad arbetsgång 

Pallhantering bör vara möjlig i större biodlingar. 

Beskrivning av hygien och övriga krav på lokalen. 
(Se även branschregler)
Inga särskilda hygienkrav finns för packrum. 

Riskanalys för packrum 

Risk för personskador genom pallhanteringen med motordrivna truckar. 

Miljöaspekter på packrum 

Kasserat emballagematerial måste kunna separeras för senare återvinning. 

Dokumentation 

Notera vid packningen av kartongerna referensnumret (”bäst före” datum) på burkarna 
i kartongen. Detta kan enkelt göras med en sk. prismärkare vid packningen. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21
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Utlastning - lastkaj 

Möjligheterna till utlastning och mottagning av gods på ett rationellt sätt är väsentlig  
för att kunna driva en större biodling utan att biodlaren sliter ut sig. Större biodlingar 
tappar oftast stora mängder honung på burk och måste följaktligen kunna ta emot 
leveranser av hela lastpallar med glasburkar oftast vägande ca 900 kg (plastburkar är 
lättare!). 
Omplockning av glasen till kartonger eller andra pallstorlekar för att kunna 
transportera in dom i lokalerna måste ses som en extra hygienrisk orsakad av 
orationell uppläggning. 

Att lasta en bil manuellt med fyllda honungskartonger är både tungt och slitsamt och 
bör absolut undvikas. 

Minimibehovet av lastanordning är en betongplatta utanför dörren där lastbilar med 
bakgavellyft kan lossa hela lastpallar. Givetvis krävs en tillräckligt stor körplan för att  
kunna ta emot moderna lastbilar. Oftast klarar man inte av att ta emot bilar med släp 
även om det ibland skulle vara en fördel. 

Dokumentation 

Vid varje utleverans noteras vilket eller vilka honungspartier som levereras till  
respektive kund. Detta är ett led i arbetet på att kunna relatera kommentarer från 
konsumenterna om honungssmaken till rätt honungsparti. Det är inte alltid så att 
kunden har kvar burkens märkning med tappningsdatum eller referens nr. 

Produktansvar 

Detta är också väsentligt för att kunna återkalla ett parti honung från butiker och 
grossister om något skulle gå galet. Notera särskilt kapitlet med olika försäkringar. 
Ingen kan idag ta risken att inte ha en produktförsäkring. Skulle något hända med en 
leverans av livsmedel kan det bli fråga stora ersättningskrav. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21 
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Lager för skattlådor 

Beskrivning av förekommande arbeten i lokalen 

• Lagring av skattlådor med nyslungade ramar. 
• Vinterförvaring av skattlådor med ramar 
• Förvaring av foderlådor, spärrgaller m.m. 
• Trådning av ramar 
• Montering av vaxkakor i ramar. 
• Ursmältning av kasserade vaxkakor. 

Rekommenderad arbetsgång 

Att anordna en tjänlig körväg från slungrummet till lagret är väsentligt för att enkelt  
kunna ställa undan de urslungade lådorna. Denna transport bör om möjligt inte gå 
genom honungsrummet eftersom där skall vara rent. Ofta faller det vax och honung 
från transporten varför golvets rengöring bör beaktas. 
Enkel åtkomst av lagret med bil helst i rätt höjd är viktigt för att klara utkörningen av 
skattlådorna på försommaren och foderlådorna på hösten. Långa eller krångliga 
transportvägar kan ge mycket extra arbete. 
Ofta är det praktiskt att arbeta med trådning och vaxning av ramar på lagret eftersom 
detta ger korta transportvägar. 
Ursmältning av gamla vaxkakor görs ofta utomhus i nära anslutning till lagret eller 
inne i lagret. Detta är en smutsig hantering som inte bör ske alltför nära 
honungsrummet. 

Beskrivning av hygien och övriga krav på lokalen 

Inga speciella hygienkrav kan sägas gälla för denna typ av lager. Inga giftiga eller 
illaluktande ämnen får förvaras så att det kan påverka vaxet i kakorna. 

Riskanalys för lager 

Frätskador 

Behandling av skattlådorna med ättiksyra för att bekämpa Nosema och vaxmott 
innebär riskmoment för personen som hanterar ättiksyran och för de som vistas i 
lagret eller närliggande lokaler. Vidare innebär ättiksyraångorna att frätskador kan 
uppstå på järnföremål. Sörj för god ventilation i lokalen. 



Lagringstemperatur skattlådor 

Temperaturen bör vara så låg som möjligt, utomhustemperatur är en fördel för att 
under vintern ta död på vaxmott. Under senvintern och våren är det väsentligt att inte 
solen kommer åt att värma lokalen så att vaxmotten startar sin utveckling tidigt på 
våren. 

Skadedjur 

Lagret måste vara skyddat så att inte möss eller flygande bin kommer åt vaxkakorna. 
Bekämpning av skadedjur bör ske i samråd med saneringsföretag, t ex Anticimex.

Miljöaspekter på Lager 

Bekämpningsmedel mot vaxmott 

Ättiksyra som används mot Nosema dödar unga vaxmottslarver och vuxna individer. 
Inga malmedel får användas! 

Ursmältning av vaxkakor 

Ursmältning med vattenånga producerad genom vedeldning eller elvärme är de 
vanligaste och mest effektiva metoderna. Hanteringen av de kokonger som återstår 
efter ursmältningen är ofta ett problem. Detta är dock en ren biologisk produkt som 
multnar med tiden varför det kan komposteras.

Upprättad: Calle Regnell 2011-03-21 
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Maskiner

Slunga 

Rörliga delar på slungan skall vara skyddade så att olyckor förhindras. 
Öppningsbara luckor eller lock skall ha blockering så att dom inte kan öppnas medan 
korgen roterar.
Nödstopp skall finnas. 
Uppvärmningsanordning skall vara termostatstyrd. 

Avtäckningsmaskin 

Rörliga delar på avtäckningsmaskinen skall vara skyddade så att olyckor förhindras. 
Vax och honung från avtäckningen bör hanteras så att tunga lyft undviks.
Vid stopp på grund av fastnade ramar eller dylikt skall maskinen göras strömlös innan 
stoppet åtgärdas. 
Uppvärmningsanordning skall vara termostatstyrd. 
Nödstopp skall finnas. 

Sump 

Uppvärmningsanordning skall vara termostatstyrd så att honungen inte överhettas. 
Maximalt tillåten temperatur är 40°C. Försök hålla ett jämnt flöde genom sumpen för 
att undvika lokal överhettning. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-14 
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Farliga ämnen 

I en biodling kan olika farliga ämnen finnas med. Det kan exempelvis handla om 
isättika för att motverka att eventuella nosemasporer via begagnat vax förs vidare till  
nya samhällen. 

Undvik så långt som möjligt att använda farliga ämnen. 
Om farliga ämnen ändå måste användas gäller några grundregler. 
Följ alltid tillverkarens anvisningar för användning av farliga ämnen. 
Förvara alltid farliga ämnen i originalförpackning. 
Produktblad med uppgifter om ämnenas egenskaper regler för förvaring, hantering 
mm. skall förvaras i särskild pärm märkt farliga ämnen. 

Förvara farliga ämnen i låst utrymme, exempelvis kasserad frysbox. Placera den låsta 
frysboxen på betryggande avstånd från livsmedel, om så är möjligt kan exempelvis en 
separat förrådsbyggnad utnyttjas. 
Skyddskläder som används tillsammans med farliga ämnen kan förvaras i en korg i 
frysboxen. 
För rester och tomma förpackningar gäller att man skall följa respektive kommuns 
anvisningar. Oftast finns särskilda regler för var och när inlämning för destruktion av 
farliga ämnen skall ske. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-14 
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Yrkesmässig hantering av honung 

En del av våra medlemmar har under åren haft anledning att kontakta den lokala miljö 
och hälsoskyddsnämnden för att få sina lokaler godkända för livsmedelshantering. Det 
har då varit till god hjälp att kunna referera till branschriktlinjerna som tagits fram i  
samarbete med Livsmedelsverket. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-14 
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Honungsrum 

Honungsrum bör inte stå i direkt förbindelse med upplag och andra utrymmen om 
därmed hygieniska olägenheter kan befaras.
Golv och väggar utförs av sådant material och anordnas så att de kan lätt rengöras. 
Klinker, tvåkomponentgolvmassor, plastmatta etc är lämpligt som ytskikt. Plastmatta,  
målade gips och byggskivor (tvättbar färg), lackerade plywood etc är lämpligt som 
väggbeklädnad.
Ventilation: Till och frånluftsventilation skall finnas.
Vatten: Tillgång till vatten som är lämpligt skall finnas.

Lagerutrymme. 

Utrymmet bör kunna hållas vid en jämn temperatur (under 20°C).
Golv och väggar utförs av sådant material som är lämpligt för avtorkning. Målade 
gipsskivor, byggskiva etc godtas.

Diskutrymmet 

Diskutrymmet bör vara skilt från slungutrymmet (enkel dörr) för att undvika alltför 
hög luftfuktighet i slungrummet. Diskutrymmet kan även placeras i annan byggnad. 

Handtvätt 

Anordningar för handtvättning kan vara placerade i diskutrymmet. För handtvätt 
under arbetet i honungsrum kan en plastbalja e.d. godtagas. 

Kläder 

Kläder vid arbete med ren honung (färdigsilad) bör overall / överdragsrock och 
hårskydd användas. Utanpåliggande ficka får inte finnas eftersom risken att pennor, 
mobiltelefon o dyl kan falla ned i honungen under arbetet!

Maskiner 

Slunga, pump m.m. monteras direkt på golv eller på förhöjningsklossar.
Sump / silkar m.m. kan ställas direkt på golv eller isolerskiva för att hindra avkylning.
Tankar för honungsbehandling bör monteras förhöjt från golv så att golvrengöring blir 
möjlig.



Livsmedelsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om honung har nr 
LIVSFS 2003:10. Den kungörelsen innehåller föreskrifter om honungens egenskaper, 
beteckningar m.m. 

Ta ett samtal med din egen miljö och hälsoskyddsförvaltning innan du startar en 
ombyggnad. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-14 
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5. Honungen
Detta kapitel beskriver några enkla metoder att styra honungens kristallisering. Sist tar 
vi också upp några vanliga problem eller frågeställningar runt honung. 

Honungskristallisering med rörning

Den gamla metoden för honungsbehandling, rörning, rörning och åter rörning 
beskrivas här. Metoden finns också beskriven i de flesta läroböcker om biodling. 

Honungskristallisering med EKOBI-metoden

Denna metod utvecklades på 1990-talet i föreningen EKOBI. Metoden bygger på 
kristallisering i två steg. 
Först produceras en stor mängd kristallkärnor (levande ymp) denna tillsätts sedan den 
nyslungade honungen och ställs svalt för kristallisering utan rörning. 
Identifikationsmärkning 

Numera krävs det att livsmedel som levereras till handeln är märkta så att varje parti  
kan särskiljas. Ofta kan detta för honungen klaras genom att odlarens namn står på 
burken. Har man större mängder honung eller flera partier kanske från olika odlingar 
så kan ”bäst före” märkningen som alltid ska finnas, kombinerat med noteringar enligt 
kapitel 4 vara en framkomlig väg. 

Honungsproblem 

Det händer nu och då att det uppstår problem i honungshanteringen. Här har vi samlat 
lite funderingar kring några problemområden: jäsning, vattenhalt, honungstorkning 
och honungslagring. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Honungskristallisering med rörning 

I de flesta mindre biodlingar styrs honungens kristallisering genom rörning. Metoden 
har med massor av varianter tillämpats i många år. Metoden finns beskriven i många 
läroböcker och ser i stort ut så här. 

Efter slungningen silas honungen, ofta direkt ner i lagom stora plasthinkar. Ofta 
handlar det om 20 liters hinkar (28 kg) men det förekommer även större plastkärl eller 
rostfria tankar. Silningen bör ske med de rekommenderade finsilar som säljs av 
redskapshandeln. 

Efter silningen får honungen stå ett dygn innan den skummas. Detta för att ta bort de 
minsta av de flytande partiklar som kommit igenom silarna. 

Honungen har nu rumstemperatur, oftast ca 20°C. Detta är en alltför hög temperatur 
för att kristalliseringen skall fungera bra. Honungen ställs därför något i utrymme med 
ca 14°C. Den lite lägre temperaturen är nödvändig för att skapa en stor benägenhet för 
honungen att kristallisera. Man talar kemiskt om att honungen nu är en så kallat 
övermättad lösning av druvsocker i vatten. 

När honungen svalnat kommer det att spontant bildas kristallkärnor som sakta växer 
till. Genom kraftig omrörning under någon minut ett par gånger per dag skapas nya 
kristallkärnor som därefter kan växa vidare. Rörningen bör startas direkt, väntar man 
till dess man ser en begynnande kristallisering som slöjor så har kristallerna redan 
vuxit alldeles för långt och honungen kan bli onödigt sträv eller sandig. 

Om honungen under rörningen står i ett varmare utrymme kommer rörningen att ta 
väsentligt längre tid och kristallerna blir grövre även om man rör ofta. 

Honungens kristalliseringshastighet påverkas av flera faktorer. Hög halt av druvsocker 
liksom låg vattenhalt och låg temperatur snabbar på kristalliseringen. Kristalliseringen 
kan ta från ett par dagar upp till veckor eller månader. 

När honungen börjar bli lite trögflytande är det dags att tappa den på burk. Väntar man 
för länge tar tappningen mycket lång tid. Tappar man för tidigt kommer honungen att 
efterkristallisera mera i burkarna, det blir därmed en lite hårdare honung. I värsta fall 
kan den bli stenhård om man är alldeles för tidigt ute. 



Hög vattenhalt 

Om honungen har en vattenhalt över 19% bör man vara mycket försiktig. Den har då 
lätt för att jäsa och bör torkas innan den tillåts kristallisera. Genom att placera 
honungen varmt (25 till 30°C) och med god luftväxling kan vattenhalten sänkas något. 

Låg druvsockerhalt

Nektar från en del blommor liksom bladhonungen ger en honung som kristalliserar 
mycket långsamt. Norrländsk honung kan ibland ta flera månader på sig för 
kristalliseringen. För att påskynda kristalliseringen kan honungen ställas ordentligt 
svalt eller ympas. 

Ympning

Genom att röra ner en mindre mängd kristalliserad honung i den nyslungade honungen 
kan kristalliseringen påskyndas. Man väljer då den mest finkristallinska honung man 
har tillgänglig. Starta med att röra ut ympen i lite nyslungad honung innan den tillsätts  
i hinken eller tanken. 
Den gamla honungen ger nu en massa nya kristalliseringspunkter för druvsockret i den 
nyslungade honungen och hela kristalliseringen går betydligt snabbare. Glöm för all 
del inte att röra den ympade honungen. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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EKOBI metoden steg för steg 

Beredning av kristalliserad honung med ”levande” ymphonung samt tappning på 
konsumentförpackningar 

Beredning av ”levande ymp” 

Man planerar och bereder den ”levande” ymphonungen i lagom tid före slungningen. 
En kraftig borrmaskin på c:a 300v/min är bra att använda vid ympberedningen och vid 
själva ympningen. 
För att inte överbelasta motorn använder man en spiral med liten diameter. 
Vilka kärl som Du använder beror på i vilken omfattning Du bedriver Din biodling. 
Metoden fungerar lika bra oavsett vilka mängder det handlar om. Det går åt 3% 
”levande” ymphonung. 

1. Okristalliserad honung (20-30oC) i den mängd som behövs som ”levande” 
ymphonung (se doseringstabell) blandas väl med startymphonungen. 
2. Blandningen kyles till 10oC. Så snart blandningen kallnat röres den kraftigt under 1 
min och ställs åter in i kyl vid 10oC. 
3. Rörningen upprepas med 12 timmars intervall tills den ”levande” ymphonungen är 
fast och krämig Den ”levande” ymphonungen är nu klar. Hållbarheten är dock 
begränsad och den ”levande” ymphonungen måste därför beredas så att den kan 
användas inom de närmaste dygnen. Om man använder rapshonung till 
ympberedningen är den som regel färdig redan efter 2dygn. Rallarroshonung kan 
behöva röras under en vecka innan den är klar. 

Ympning med ”levande ymp” 

4. Den nyskördade okristalliserade honungen tempereras till 25-30oC. 
5. Den färdiga ”levande” ymphonungen (10oC) röres först ut med 2 delar nyslungad 
honung (25-30oC) för att den ska bli flytande och lättare att blanda ut i skörden. 
6. Den utspädda ”levande” ymphonungen blandas nu i skörden under samtidig 
omrörning. Omrörningen måste pågå tills blandningen ser jämn och slät ut. 
Det är väsentligt att ymphonungen omedelbart utröres annars blir denna förstörd. 

Honungens lagring under kristallisationen 



7. Honungen ställs att kristallisera vid 5-15oC. 
Det är inte någon större brådska att kyla honungen men inom ett dygn bör den ha kylts 
ner. Vid lagring i högre temperatur än 15oC kan honungen bli grovkornigare. Vid lägre 
temperatur än 5oC kristalliserar honungen väldigt långsamt. En lämplig temperatur är 
10-12oC. Inom några dagar har honungen stelnat och efter ytterligare någon vecka är 
den hård. Efter c:a 3 veckor när honungen kristalliserat färdigt är den mycket hård och 
finkornig. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Tappning på konsumentförpackningar 

8. Den färdigkristalliserade honungen uppvärmes försiktigt i värmerum, bastu eller 
värmeskåp vid 30-35oC. 
9. Honungen omröres sedan med en borrmaskin, spiral eller plattrörare så att 
eventuella klumpar löses upp. 
10. Vid behov hälles sedan honungen över till ett tappkärl. 
11. Om flera sorters honung har blandats i tappkärlet behövs försiktig omrörning 
under en stund varvid även eventuella luftbubblor stiger till ytan. Inblandning av en 
delmängd (10-30%) okristalliserad honung kan ev. också göras i tappkärlet. Några 
timmar efter tappningen bör luft få stiga till ytan utan omrörning. 
12. Honungen tappas sedan på konsumentförpackningar som omedelbart kyles och 
ställs att efterkristallisera på plant underlag vid 5-10oC under 1-2 veckor. 
Honungen är sedan klar för leverans. 

DEFINITIONER 

Startymp: 

Härmed menas en liten mängd kristalliserad honung som används för att få igång 
kristallisationen vid beredning av ”levande” ymphonung. Det går bra med lite 
fjolårshonung och den behöver inte heller vara finkornig. 
Beredningstiden för ”levande” ymphonung blir väsentligt kortare om man som 
startymp har tillgång till ”levande” ymphonung. 

”Levande” ymphonung: 

Härmed avses ymphonung som genom optimal behandling innehåller en stor mängd 
kristallkärnor. Dessa har under beredningen tillåtits att tillväxa till lämplig storlek för  
att inte upplösas vid själva ympningen. Efter ympning av nyskördad honung med 
”levande” ymphonung kristalliserar denna mycket finkornigt och ytterligare rörning 
behöver inte göras. 

Doseringstabell 

Skörd ”Levande” ymphonung Startymp 
Till 50 kg honung sättes1,5 kg - 0,15 kg 
Till 100 kg honung sättes 3 kg - 0,3 kg 
Till 500 kg honung sättes 15 kg - 1,5 kg 
Till 1.000 kg honung sättes 30 kg - 3 kg 



Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Honungsproblem 

Jäsning

I den nyskördade honungen finns nästan alltid en mycket liten mängd jästsvampar. 
Dessa svampar kan börja föröka sig om betingelserna är dom rätta. Oftast startar 
jäsningen i honungens ytskikt där vattenhalten genom separering kan bli något 
förhöjd. Vi kan inte på något enkelt sätt ta bort jästen från honungen. I en del länder 
pastöriseras honungen genom upphettning till 63°C under 30 minuter så att 
jästsvamparna dör. 
En låg vattenhalt, under 18 %, gör att tillväxten i honung går mycket långsamt. 
En temperatur över 27°C eller under 11°C gör också att tillväxten i honung går 
mycket långsamt. 

Vattenhaltsmätning 

För att mäta vattenhalt i honung används en refraktometer. Med refraktometern mäter 
man honungens brytningsindex. Detta brytningsindex avviker lite från de värden man 
erhåller på ren sockerlösning därför bör man använda en refraktometer graderad för 
honung eller använda en korrigeringstabell. 
För att refraktometern skall ge rätt värde skall honungen vara helt flytande och ha rätt 
temperatur, oftast ca 20°C. Till refraktometern finns oftast med vid leverans en 
kalibreringskristall som används för att kontrollera att refraktometern visar rätt. 
Vid mätning av vattenhalt i honung stryks ett tunt lager honung på prismat, locket 
läggs på och refraktometern riktas mot en ljuskälla och avläses. Det så erhållna värdet 
skall korrigeras för refraktometerns temperatur vilket oftast kan göras genom 
avläsning av en korrigeringstermometer monterad på refraktometern. 

Lagring av honung 

För långtidslagring av honung gäller att man vill undvika jäsning och annan typ av 
åldring. Genom förvaring av bulkhonung vid låg temperatur 10°C eller lägre så 
stoppas jäsningen. Honungens enzyminnehåll bevaras genom låg temperatur. 
Smakämnen som oftast är lättflyktiga bevaras också vid denna temperatur. 
Ett problem med många kylrum är dock att det kan bli ganska hög luftfuktighet 
sommartid på grund av vatteninnehållet i den luft som läcker in via dörren. 
Honung på burk är lite svårare att långtidslagra eftersom en alltför låg temperatur ofta 
ger rimfrost på insidan av glasburkar med torr honung. Rimfrosten består av 
druvsockerkristaller som gränsar till luft i stället för den normala 



fruktsocker/vattenblandningen i honung, detta ger kristallerna ett vitt utseende. Det är 
inte något egentligt fel på honungen men konsumenterna väljer ofta bort dessa burkar. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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6. Egenkontroll 

För att vi som biodlare och honungsproducenter skall uppnå och säkerställa en 
honungsproduktion som motsvarar de mål som anges i denna kvalitetspärm så räcker 
det inte att läsa om hur det bör vara. Vi måste själva bli uppmärksamma på hur det 
verkligen ser ut i den egna biodlingen och genom egna kontroller följa upp 
situationen. 

Livsmedelsförordningen kräver att den som yrkesmässigt producerar livsmedel genom 
egenkontroller följer upp den egna produktionen. Sist i detta kapitel finns därför ett 
förslag till ett egenkontrollprogram för ett biodlingsföretag. Kontrollprogrammet är 
utformat så att det kan fungera som redovisning av den lagstadgade egenkontrollen 
när Miljö och hälsoskyddskontoret i den egna kommunen kommer på besök. Detta 
program bör du som företagare göra i ordning så att det är anpassat för din 
verksamhet. Sedan gäller det att verkligen använda det, skriva in kontrollerna och så 
vidare. De ifyllda bladen samlar du i en särskild pärm. 

Utöver detta kontrollprogram kan det ibland vara lämpligt att ha en egen mer intern 
minnes eller checklista över saker som man känner bör kontrolleras nu och då för att 
företaget skall fungera bra. Det är ju inte bara Livsmedelsverket som är ute och vill 
kontrollera vårt företagande. Vi har skatteverket, arbetarskyddsstyrelsen, 
kemikalieinspektionen med flera. 

Den första minnes eller checklistan används i god tid innan bisäsongen startar, den 
behandlar främst generella aspekter på biodlingens anpassning till miljön. 
Den andra listan blir aktuell just före årets första slungning, den fokuserar på hygienen 
och säkerheten vid arbetet med honungen. 
Den tredje listan kommer in efter den sista slungningen då slungrum och maskinell 
utrustning rengjorts och skall ställas undan till nästa säsong. Den kan också ses som 
en hjälp att notera arbeten som måste göras till kommande säsong. 

När du går igenom verksamheten efter någon av listorna är det bra att ha papper och 
penna med, notera eventuella avvikelser som bör åtgärdas. Vårt minne är lite osäkert 
och det är ganska förargligt att starta en ny säsong med samma maskinfel som 
avslutade föregående säsong. 
Det är först när man verkligen genomför kontroller av verksamheten som man blir 
uppmärksam på det som kanske inte är så bra. Den här föreslagna egenkontrollen 
innebär att du tar pappret i näven, går runt och tittar på din biodling och ditt 
honungshus. 



Minneslistor: 

Före säsongstart kontrolleras hela uppläggningen, miljöanpassning mm. 

Före första slungning kontrolleras att slungutrustning och slungrum är klara för 
användning. 
Efter sista slungningen kontrolleras rengöringen och att utrustningen är i ordning till 
nästa säsong. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 



Kvalitetspärm honung sid 2 Kapitel 6 Kontrollprogram 

 Minneslista ”före säsongstart” 

Syftet med kontrollen är att säkerställa att metoder och material som används i 
biodlingen överensstämmer med de allmänna miljödeklarationerna för svensk 
biodling. Vidare skall säkerställas att biodlingen inte innebär miljörisker för 
kringboende, samt att arbetsmiljön för biodlaren är bra. 

Material i kupor och ramar

Kontrollera att kupmaterialet vid normal användning inte avger ämnen skadliga för 
bin eller honungen. Kontrollera även att destruktion av uttjänt material kan ske utan 
miljöbelastning. 

Uppställning av bisamhällena 

Bisamhällena/bigårdarna får inte innebära olägenhet för grannar eller folk som 
passerar uppställningsplatserna. Samtliga bisamhällen bör kunna nås med lämplig 
bigårdsbil. Gångavståndet bör inte överstiga 20 meter. Vidare bör vägen mellan bil 
och kupor vara röjd och körbar med säckkärra eller dylikt. 
För binas välbefinnande krävs att det finns vatten inom flygavstånd samt att platsen 
ger rimligt vindskydd. 

Varroabekämpning 

Om biodlingen ligger inom varroazon 1 bör det finnas en plan för varroabekämpning. 
Kontrollera att den valda metoden är i alla delar ekologisk om honungen skall säljas 
som ekologiskt odlad. Behandlingsplanen bör bifogas protokollet. 

Bekämpning av nosema och vaxmal 

Kontrollera att gamla mörka vaxkakor sorterats ut och att vaxet återvunnits samt att 
kakförrådet förvaras så att tillväxt av vaxmal motverkas. Om kakförrådet behandlas 
med ättiksyra mot nosema, se till att behandlingen inte innebär hälsorisk för 
människor och att inte ångorna skadar mekaniska eller elektriska utrustningar. 

Minneslista ”före första slungning” 

Syftet med kontrollen är att säkerställa lokaler för livsmedelshantering. Kontrollera 
maskiner och övrig utrustning så att onödiga driftstörningar undviks och 
framkomligheten säkerställs för att undvika olyckstillbud. 



Rengöring av lokalerna 

Okulärbesiktning av lokalerna, har tillfredställande städning utförts? 

Maskiner 

Kontrollera att de delar som kommer i kontakt med honung är rena. Kontrollera att 
maskinen och dess skyddsutrustning fungerar för avsedd användning. Saknar 
maskinen petskydd (typ slunga utan lock) se till så att maskinen är ansluten till brytare 
med brytskydd för strömavbrott. 

Pumpar och slangar 

Kontrollera att inte smuts eller vatten blivit kvar efter rengöringen. 

Elmateriel 

Okulärbesiktning av kablar och kontakter, så att samtliga installationer är hela. Om 
värmekablar förekommer, kontrollera så att dessa är anslutna till uttag med 
jordfelsbrytare. 

Specialmaskiner 

Kontrollera att avfuktare och kylmaskiner är anslutna till uttag utan jordfelsbrytare. 

Tankar och behållare 

Kontrollera att täckningen sluter tätt så att inte bin och annat ovidkommande kan 
förorena honungen. 

Framkomlighet och övrigt skydd 

Kontrollera att inget ovidkommande eller onödigt materiel finns i lokalen och hindrar 
framkomligheten eller kan förorena honungen. Se till att förbandsmateriel och övrig 
skyddsutrustning är påfylld och fungerar. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 



Kvalitetspärm honung sid 3 Kapitel 6 Kontrollprogram 

Minneslista ”efter sista slungning” 

Syftet med kontrollen är att säkerställa lokaler för livsmedelshantering för kommande 
år. 
Kontrollera att årlig storrengöring utförts. Kontrollera även maskiner och övrig 
utrustning för slitage eller skador så att underhåll kan ske under vintern. 

Rengöring av lokalerna 

Okulärbesiktning av lokalerna, golv, väggar och tak, har tillfredställande städning 
utförts? 

Maskiner 

Kontrollera att maskinerna är rena, särskilt de delar som kommer i beröring med 
honung. Kontrollera att maskinen och dess skyddsutrustning fungerar för avsedd 
användning. Kontrollera slitaget. Saknar maskinen petskydd (typ slunga utan lock) se 
till så att maskinen är ansluten till brytare med brytskydd för strömavbrott. 

Silar, pumpar och slangar 

Kontrollera att silarna är hela samt att inte smuts eller vatten blivit kvar efter  
rengöringen. 

Elmateriel 

Okulärbesiktning av kablar och kontakter, så att samtliga installationer är hela. Om 
värmekablar förekommer, kontrollera så att dessa är anslutna till uttag med 
jordfelsbrytare. 

Specialmaskiner 

Kontrollera att avfuktare och kylmaskiner är anslutna till uttag utan jordfelsbrytare. 

Tankar och behållare 

Kontrollera att täckningen sluter tätt så att inte bin och annat ovidkommande kan 
förorena honungen. 



Framkomlighet och övrigt skydd 

Kontrollera att inget ovidkommande eller onödigt materiel finns i lokalen och hindrar 
framkomligheten eller kan förorena honungen. Se till att förbandsmateriel och övrig 
skyddsutrustning är påfylld och fungerar. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Egenkontrollprogram 

Se separat flik
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Programmets innehåll 

1. Verksamhetens art och omfattning 
2. Dokumentation 
3. Plan över rutiner för: 
a. Temperaturkontroll 
b. Rengöring / städning 
c. Spårbarhetsmärkning 
d. Funktionskontroll av slungnings och tappningsutrustning 
4. Åtgärdsprogram 
Verksamhetens art och omfattning: 

Lokalen på fastigheten …………………………………. ………är en lokal för 
honungshantering. Lokalen används under sommartid i huvudsak för slungning. Övrig 
tid används lokalen till honungshantering, vilket innebär silning, ympning och 
tappning av honung. 
Flödesschema över verksamheten: se bilaga 
Omfattning Lokalen och utrustningen är dimensionerad för upp till ca ………. ton 
honung per år. 
Lokalen används av ………. st deltidsarbetare. 

Ansvar Ansvarig för att egenkontrollprogrammet uppdateras och följer lagar och 
förordningar samt ansvarig för att informera om förändringar i 
egenkontrollprogrammet är:
………………………………………….. 

Ansvarig för att egenkontrollprogrammet följs är den som är produktansvarig för 
honungen:……………………………………….. 

Maskinansvarig är: ………………………………………………… 

Dokumentation 

Blanketter som används är: Blankett för temperaturkontroll i kylrum. Den aktuella 
blanketten finns i kylrummet, fulltecknade blanketter finns i Egenkontrollpärmen. 
För spårbarhet av honungspartier används en blankett för ankomstkontroll av 
honungspartier, en blankett vid tappning av honung. 
För journalföring av rengöring av lokalerna används en blankett. 
Alla blanketter förvaras i Egenkontrollpärmen. 



Plan över rutiner för: 

Temperaturkontroll kylaggregat 

Hur ofta: En gång i månaden eller vid misstanke om funktionsfel. 
Kontroll: Kontrollera att temperaturen i kylrummet är mellan 9 och 12 grader. 
Temperaturen antecknas på protokoll som sitter vid termometern. Kontroll görs även 
av igenisning av kylaggregatet. 

Rengöring / Städning 

Hur ofta: Före varje arbetsmoment (t.ex. slungning, silning och tappning). Se bilaga. 
Kontroll: Kontrollera genom okulärbesiktning att rengöringsprogrammet har följts. 

Spårbarhetsmärkning 

Hur ofta: Kvalitets och kvantitetskontroll vid ankomst av honungspartier. 
Egenproducerad och inköpt honung märks för spårbarhet. Vid ankomst av 
honungspartier, silning respektive tappning ifylls avsedd blankett. 
Kontroll: Kontrollera efter avslutat arbetsmoment att honungskärl är märkta med rätt 
etikett avseende namn, ursprung och vikt samt att blanketterna är ifyllda. 

Viktkontroll 

Hur ofta: Under tappning av ett parti honung genomförs kalibrering av vågen före 
tappningen. 
Kontrollvägning av fyllda burkar genomförs i början av och under tappningen. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Referensprov 

Hur ofta: Från varje parti tappad honung tas ett prov ut, märkes upp och sparas i kyla 
under ca 2 år. 

Funktionskontroll av slungnings och tappningsutrustning: 

Hur ofta: Före varje användning av utrustningen eller vid misstanke om funktionsfel. 
Kontroll: kontrollera att maskinen och dess skyddsutrustning fungerar för avsedd 
användning. 

Skadedjursbekämpning 

Hur ofta: Vart fjärde år utförs inspektion. 
En gång per månad inspekteras lokalen med avseende på tecken på att skadedjur har 
kommit in i lokalen. 
En elektrisk insektfångare används kontinuerligt. 
Kontroll: Vid inspektion kontrolleras att inga springor/hål större än ca 5 mm finns i 
väggar, tak, ventiler, fönster och portar.
Vid den månatliga kontrollen kontrolleras att inga skadedjur eller tecken på skadedjur 
finns i lokalen, insektsfångaren kontrolleras och töms. 
Blankett angående skadedjursbekämpning ifylls. 

Åtgärdsprogram 

Vid konstaterade brister i rengöring åtgärdas det innan arbetet fortsätter / påbörjas.
Vid funktionsfel på maskiner och utrustning meddelas detta snarast till 
maskinansvarig. 
Vid funktionsfel som påverkar säkerheten eller honungskvaliteten avbryts arbetet tills 
felet är åtgärdat. 
Vid upptäckt av kvalitetsfel av honungspartier ställs dessa lådor/kärl undan för 
utredning / retur till leverantör. 
Om det upptäcks springor / hål större än 5 mm vid skadedjursinspektionen, så 
tätas/lagas dessa. 
Om det upptäcks skadedjur eller tecken på skadedjur i lokalen vid den månatliga 
skadedjurskontrollen så anlitas skadedjursbekämpningsföretag. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Rengöring av lokaler 

Golv och väggar i honungsbehandlingsrum / tappningsrum 

Hur ofta: Golven rengörs efter varje användning av lokalen. Väggar upp till brösthöjd 
en gång i månaden eller vid behov. Väggar över brösthöjd en gång om året. 
Metod: Eventuella vaxrester på golvet skrapas bort och golvet fuktsvabbas. Väggar 
avtorkas. 

Golv och väggar i kylrum 

Hur ofta: Golvet och dörren ( in och utvändigt ) rengörs en gång i kvartalet eller vid 
behov. Väggar, en gång per år. 
Metod: Golvet fuktsvabbas, dörr och väggar avtorkas. 

Golv och väggar i lager / förrådsutrymme

Hur ofta: Golvet och dörrar ( in och utvändigt ) rengörs en gång i kvartalet eller vid 
behov. Väggar en gång per år. 
Metod: Golvet fuktsvabbas, dörr och väggar avtorkas. 

Golv och väggar i städutrymme

Hur ofta: Golvet och dörrar ( in och utvändigt ) rengörs en gång per månad eller vid 
behov. Väggar en gång per år. 
Metod: Golvet fuktsvabbas, dörr och väggar avtorkas. 

Golv och väggar i personalutrymme 

Hur ofta: Golvet och dörrar ( in och utvändigt ) rengörs en gång per månad eller vid 
behov. Väggar en gång per år. 
Metod: Golvet fuktsvabbas, dörr och väggar avtorkas. 

Personaltoalett 

Hur ofta: Golvet och dörrar ( in och utvändigt ) rengörs en gång per vecka eller vid 
behov. Väggar en gång per månad. Toalettstol och handfat en gång per vecka eller vid 
behov. 
Metod: Golvet fuktsvabbas, dörr och väggar avtorkas. Toalettstol och handfat rengörs.



Maskiner, övrig inredning / bänkytor samt lagringskärl för honung 

Hur ofta: Rengörs efter användning, även före användning vid längre uppehåll. 
Tankar, pumpar och slangar som ingår i slutna system rengörs vid längre uppehåll. 
Metod: Maskinytor och övrig inredning / bänkytor avtorkas. Tankar, pumpar, slangar 
och kärl diskas efter blötläggning. De lufttorkas på sådant sätt att vatten inte kan bli 
kvar någonstans. 

Metodanvisning 

Fuktsvabbning 

Till svabbning används svabb, hink med svabbstativ, ljummet vatten och 
såpa/allrengöringsmedel. 
Fyll hinken med vatten och dosera rengöringsmedel. 
Lägg ut rengöringsmedel med svabben och låt det verka en stund. 
Skölj ur svabbgarnet och pressa det torrt. 
Tag upp rengöringsvattnet med svabben. 

Avtorkning 

Till avtorkning används hink med diskduk. 
Avtorkning görs med varmt vatten tillsatt med diskmedel. Diskmedelsrester avsköljs 
noga. 

Diskning 

Diskning görs i varmt vatten med diskmedel tillsatt. Diskmedelsrester avsköljs noga i 
varmt vatten. 

Rengöring av toalettstol och handfat 

Handfat rengörs med allrengöringsmedel och en tvättsvamp. Avtorkas med varmt 
vatten. 
Toalettstolen avtorkas utanpå med allrengöringsmedel och avtorkas efter med vatten. I 
toalettstolen används toalettrengöringsmedel och en toalettborste. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Viktkontroll 

Vid tappning av honung för avsalu måste medelvikten på dom fyllda burkarna bli den 
på etiketten angivna vikten eller något högre. En del mindre negativa avvikelser är 
tillåtna, de kompletta reglerna hittar du i branschriktlinjerna. 

Använder du en doseringsautomat så gäller det att i början av tappningen ställa in den 
så att det blir rätt vikt i burkarna. Under tappningens gång bör du sedan kontrollera 
några gånger så att det fortfarande blir rätt vikt. 
Om du stoppar tappningen en stund så är det ofta nödvändigt att kontrollera vikten 
efter en omstart. Olika doseringsutrustningar är olika känsliga för kortare driftstopp. 
Undersök genom kontrollvägningar hur din utrustning reagerar på exempelvis en 
halvtimmes stopp. 

Före tappningen kontrolleras vågens felvisning mot några kända vikter (krönta), 
notera avvikelserna. 
Kör igång tappningen, beroende på doseringsutrustningens funktion behöver ofta ett 
större antal doseringar göras innan utrustningen ger stabila värden. 
Ställ in doseringen så att det blir rätt vikt i burkarna. 
Notera en serie på ett tiotal burkar så att du kan se hur mycket vikten skiljer mellan 
burkarna (spridningen). 
Ställ in doseringsutrustningen så att genomsnittsvikten blir något över rätt vikt, notera. 
Kontrollera under tappningens gång att doseringen inte ändrar sig, förändringar kan 
orsakas av temperaturändringar, ändrad sughöjd mm. Gör en notering av kontrollerna. 

Tillåtna avvikelser : 

I genomsnitt skall vikterna vara rätt. 
Tillåten spridning: utan anmärkning får vikterna avvika max -9 g på 350 g eller max 
-15 g på 500 o 700 g. 

Stickprovskontroll av rätt vikt : 

Stickprovskontroll görs normalt på ca 30 burkar ur ett parti. Vid denna kontroll får 
burkarna ha en negativ avvikelse enligt ovan, dessutom får max två burkar ha fel upp 
till 2 ggr den tillåtna avvikelsen. 

Skulle någon provburk ha mer än 2 ggr den tillåtna negativa avvikelsen anses hela 
partiet ha fel vikt. 



Referensprov 

Den som levererar honung för försäljning behöver ta referensprov på honungen i varje 
tappningssats. Bakgrunden är att skulle det inträffa att en konsument eller grossist vid 
ett senare tillfälle hävdar att det är fel på den levererade honungen så är referensprovet 
mycket bra att ha. 
Förvarar man referensprovet i kylrum så bevaras honungens egenskaper bäst. Man kan 
då också rimligt väl senare bedöma om eventuellt fel kan ha orsakats av felaktig 
lagring eller annan yttre påverkan. 

Prov kan lämpligen tas i mitten av varje tappningssats i en liten plastburk rymmande 
ca 50 gram. 
Glöm för allt i världen inte att märka provet med den batchreferens du använder på 
burkarna vid leverans. 

Ställ in referensprovet i kylrummet. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Förslag på blankett för spårbarhet av honungspartier 

Leverantör 
Antal kärl 
Nettovikt 
Kvalitet 
Datum Sign. 

Upprättad: Calle Regnell 2001-08-15 
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Förslag till blankett för temperaturkontroll i Kylrum 

Temperatur 
Igenisning 
Åtgärd 
Datum Sign. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Förslag till blankett för spårbarhet av tappad honung 

Leverantörer 
(märkning + antal kärl) 
Tappningsdatum 
Nettovikt 
Datummärkning 
Utlev. 
Datum 
Kund 
Sign. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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Blankett för viktkontroll 

Datum 
Kontroll av vågen 
Felvisning vid aktuell vikt 
Avlästa vikter 
Under tappningen 
Korrigerade vikter 
Åtgärd 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 utskrift 2001-10-30 
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Lista för registrering av referensprover vid tappning 

Datum Referensmärkning av provet 
Inställt i kylrum 
Kastas datum 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-15 
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7. Externa kontroller 
Den svenska biodlingen är en verksamhet som ingår i det svenska samhället. Den är 
därför underkastad de kontroller och den tillsyn som finns inom samhällets olika 
områden. Som livsmedel kontrolleras honungen av livsmedelsverket för att spåra 
rester av bekämpningsmedel. Som producent av livsmedel i Sverige kontrolleras 
många livsmedelsföretag (se branschriktlinjerna) av den egna kommunens Miljö och 
Hälsoskyddskontor för att säkerställa tillverkningshygienen. 

Livsmedelsverkets kontroller 

Livsmedelsverket tar årligen prover på svensk honung genom att vid besök hos odlare 
i Sverige inköpa några burkar av skörden. 
Honungen analyseras senare med avseende på ett antal antibakteriella ämnen, andra 
veterinärmedicinska läkemedel, klorerade kolväten, inklusive PCB, organiska 
fosforföreningar och andra kemikalier. Allt följer EUs regler för provtagning och 
kontroll av restsubstanser i livsmedel. Provtagningen skall göras oanmäld och oväntat, 
allt enligt direktiven. 

Miljö och hälsoskyddskontorets kontroll.

Eftersom det är livsmedel vi producerar och säljer så skall verksamheten följa den 
svenska lagstiftningen om hantering av livsmedel. 
I mindre biodlingar där honungen endast säljs ”hemma vid dörren” har odlaren stor 
frihet. I de biodlingar där man går ut till butiker, företag, marknader och liknande, där 
drivs biodlingen under företagsliknande former. Här gäller att det att lokalen skall vara 
bra som livsmedelslokal och följa kraven i branschriktlinjerna. 

Livsmedelskedjornas kontroller 

Den biodlare som arbetar som underleverantör till någon av de stora kedjornas egna 
märkesvaror (ICA, KF eller Axfood) får räkna med kontroller. Kedjorna kontrollerar 
för att skydda sitt goda namn, detta kan ställa stora krav på biodlingsföretaget. 

Samarbetsföreningar 

De odlare som är med i exempelvis Svensk Landskapshonung ek. för. igår i denna 
organisations egen kontroll av medlemmarnas produktion och leveranser. 



SBRs Honungsbedömning

Varje år kan SBRs medlemmar lämna in prov av den egna honungsskörden till den 
lokala biodlarföreningen för kontroll. Föreningen kontrollerar renhet på honung och 
burk, honungens konsistens, struktur, smak och färg.
Godkänt prov ger rätt att inhandla SBRs etiketter för eget bruk. 
Se SBRs honungsreglemente www.biodlarna.se 

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-17 
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8. När larmet går 

Larm kan komma från många olika håll. Det kan vara en konsument som ringer, en 
tidningsartikel, ett av kundföretagen, Livsmedelsverket, Miljö och 
hälsoskyddskontoret m.fl. 

För oss som producenter är det viktigt att agera på rätt sätt när något händer. 

1 Skriv ner den information du får. Ofta är det svårt att i efterhand komma ihåg alla 
detaljer som lämnades vid den första kontakten. Det kan vara information som då 
verkar oväsentlig men som senare kan vara en viktig pusselbit för att förstå 
sammanhangen. 

2 Fråga om så många detaljer du kan redan vid första kontakten, senare kan det vara 
mycket svårare att ställa frågorna. 
Vem är det som ringer, varifrån ringer vederbörande. 
Etikett på burken, du kanske använder fler olika etiketter, det kanske gäller någon 
annans honung. 
Datumstämpling eller den typ av märkning du använder för att garantera spårbarheten. 
Var är burken inköpt, kontrollera ordentligt att du får uppgift om rätt butik. 
När är burken inköpt och hur har den förvarats.
Vad gäller anmärkningen, gissa inte utan be om en detaljerad förklaring. 

3 Bedöm riskerna. Om flera konsumenter kan vara drabbade eller riskera att drabbas 
så gäller det att begränsa skadan. Är det någon anmärkning som gäller konsumentens 
hälsa (sjukdom, allergi, farligt föremål) så måste du se till att inte fler kan bli skadade.  
Är det något som följt med från din tappning eller kan det handla om något som hänt 
på vägen till konsumenten. Har du något prov sparat ur samma tappningsomgång, 
jämför. Skriv ned vad du beslutar att göra och varför du gör så. 

4 Kontakta butiken eller butikerna och be dom omgående ta bort övriga burkar från 
samma produktionssats om det är risk för fler anmärkningar. Skriv ned vad som sägs. 

5 Kontakta grossisten om burkarna levererats via någon grossist. Skriv ned vad som 
sägs. 



Efteråt 

Sammanfatta och utvärdera vad som hände och hur du uppfattade det som hände. 
Hur skall du kunna undvika detta i framtiden? 
Förbättra de rutiner som är aktuella. 
Varna kollegor för eventuella risker. Vi är alla beroende av att vår svenska honung har 
gott renommé. 
Återkoppling till konsumenten, berätta om åtgärder mm.

Upprättad: Calle Regnell 2011-08-17 
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9. Bisjukdomar och biförgiftningar 

Bisjukdomar sid 2 

Biförgiftningar sid 5 

Åtgärder vid misstanke om biförgiftning sid 6 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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SJUKDOMAR OCH PARASITER HOS HONUNGSBIN 

Författare: Preben Kristiansen, bisjukdomskonsulent. 

Som alla andra levande organismer kan honungsbin bli sjuka. Olika 
sjukdomsalstrande organismer som bakterier, svampar, virus, mikrosporidier, amöbor 
och kvalster kan orsaka sjukdom hos såväl biyngel som vuxna bin. 

De flesta sjukdomsalstrande organismer hos honungsbin orsakar förhållandevis få 
sjukdomsutbrott, och det är också så att det inte finns särskilt många organismer som 
ger upphov till sjukdom i bisamhället, om man jämför med andra djur. Närvaron av 
sjukdomsalstrande organismer i bisamhället, i enskilda bin, i fodret, vaxet osv. betyder 
inte i sig att samhället är sjukt. Vanligtvis betraktas ett bisamhälle som sjukt först när  
det, på grund av ett större antal försvagade eller döda arbetsbin eller yngelstadier, inte 
längre är i stånd att upprätthålla sina normala livsfunktioner. 

Spridning av bisjukdomar 

De olika organismer som orsakar bisjukdomar sprids inom bisamhället genom bina. 
Spridning mellan samhällen sker både genom binas egen försorg och genom 
biodlarens åtgärder. 

Spridning mellan samhällen genom bina: 

• felflygning 
• röveri 
• vattenhämtning 
• svärmning 

Spridning genom biodlarens åtgärder: 

• omflyttning av ramar vid utjämning och delning av bisamhällen 
• drottningtillsättning med följebin och transportbur 
• användning av infekterade kupmateriel och biredskap 
• fodring med smittat foder (honung och pollen) 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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Förebyggande åtgärder 

Bina har ett välutvecklat sanitärt system och en rad försvarsmekanismer som 
motverkar sjukdomsalstrare att utbreda sig inom bisamhället. Arbetsbinas 
arbetsfördelning och beteende medför att mängden smittämnen i kupan vanligtvis kan 
hållas på en låg nivå. Exempel på detta är att döda bin och dött yngel avlägsnas snabbt 
från kakorna och kupbottnen. Ett annat exempel är att cellerna rengörs och putsas 
innan drottningen lägger ägg i dessa. Biet putsar dessutom regelbundet sin kropp och 
antenner. Ett fysiologiskt försvar är att ventiltratten mellan biets honungsblåsa och 
mellantarm kan filtrera sjukdomssporer, pollen och annat från nektarn så att honungen 
kommer att innehålla mindre mängder av dessa. Smittämnen passerar genom tarmen 
och hamnar med avföringen utanför kupan. I ett välfungerande bisamhälle försvarar 
vaktbin kupan mot inkräktande bin från andra samhällen, och även detta försvar 
begränsar spridning av bisjukdomar. 
Förutom binas egenskaper spelar den miljö som bina befinner sig i, såväl som 
biodlarens driftsformer, en stor roll i det sjukdomsförebyggande arbetet. Det är möjligt 
för biodlaren att på olika sätt öka binas motståndskraft samt att reducera mängden 
smittämne. 

Nedan anges några av de faktorer som biodlaren bör tänka på i val av 
bigårdsplacering, kupor, skötselmetoder och bin. 

Bigårdens läge och kupornas placering 

• Undvik sänkor, fuktiga ställen och full skugga 
• Kuporna ska ha lagom med sol 
• Skydda samhällena mot vind och drag 
• Undvik placering där risk finns för buller, vibrationer, giftutsläpp eller dylikt 
• Skydda mot möss, fåglar och andra yttre störningar 
• Placera kuporna så att felflygning reduceras 
• Undvik vattenanordningar med stillastående vatten 
• Undvik överbefolkning av samhällen i bigården och i området 
• Se till att det är tillgång på bra kvalitet av pollen under hela säsongen 

Bikupan 

• Anpassa kupan till klimatet med lämplig isolation 
• Sörj för god ventilation 
• Kupan ska vara enkel att arbeta med och lätt att rengöra 
• Undvik foderanordningar där bina kan bli liggande i fodret 



Skötselmetoder 

• Undvik ingrepp som ger upphov till röveri 
• Undvik att krossa bin vid ingrepp 
• Bilda nya samhällen varje år (avläggare) 
• Ha alltid rätt förhållande mellan bimängd och utrymme (ramar) 
• Ha alltid rätt förhållande mellan yngelmängd och vuxna bin 
• Håll stora och välfungerande enheter 
• Samhället ska alltid ha tillräckligt med foder av god kvalitet (honung och pollen) 
• Vaxbygget bör förnyas regelbundet, smält om allt gammalt vax 
• Kupan och biredskap ska ofta rengöras och desinficeras 
• Byt drottning regelbundet 

Binas egenskaper 

• Bra rensningsiver 
• Snälla bin 
• Motståndskraft mot amerikansk yngelröta 
• Bin anpassade till klimatet 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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Friskt bisamhälle och genomgång 

I det friska bisamhället är larverna välfödda, spänstiga och pärlemovita. Cellocken är 
svagt välvda och ljusa eller mörka, beroende på hur många gånger det har ynglats på 
kakan. De täckta yngelcellerna liknar en jämn stenläggning som bara är avbruten av 
enstaka tomma celler. 

Vid varje ingrepp i ett samhälle bör man titta efter symptom på sjukdomar eller  
angrepp av parasiter. Det är bäst att redan som ny biodlare göra det till en naturlig 
vana att hålla koll på hur bina mår. 

En sådan undersökning bör omfatta följande: 

• Utsotsfläckar på kupans framsida eller på ramarna i kupan 
• Missbildade, förlamade eller döda bin framför kupan, på flustret eller kupbottnen 
• Kalkyngelmumier framför kupan, på flustret eller kupbottnen 
• Det öppna ynglets färg och utseende 
• Ligger det täckta ynglet i ett regelbundet mönster på kakan 
• Cellockens färg, välvning och utseende 
• Missbildade, hårlösa eller förlamade bin på ramarna 
• Varroakvalster i nedfallet (använd varroainlägg) 
• Tillräcklig mängd foder, såväl honung som pollen i bisamhället 
• Är utrymmet passande i förhållande till bistyrkan? 
• Är förhållandet mellan mängden vuxna bin och yngel i balans? 
Vid påvisning av eller misstanke om amerikansk yngelröta, varroa eller trakékvalster 
skall bitillsynsman kontaktas. Trakékvalster har hittills inte konstaterats i Sverige. 

Vid all form av sjukdomsbehandling är målet minsta möjliga påverkan både på bina 
och miljön. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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Biförgiftningar

BIET OCH DEN KEMISKA BELASTNING PÅ MILJÖN 

AV JOSEF A. STARK 

Användningen av kemiska medel i lantbruket har från början av 1980 talet påtagligt 
ändrat karaktär främst genom introduktionen av pyretroider och senare under 
decenniet genom minskning av användandet av kemiska medel i lantbruket. En ökad 
areal träda har temporärt fört fram herbicid-birelation i blickpunkten. 

Det har under de senaste åren inträffat ett antal omfattande biförgiftningar vars orsak 
inte kunnat förklaras. Omfattande biförgiftningar förorsakades tidigare till största 
delen av insekticider, men herbicider och sporadiskt fungicider kan förekomma som 
tänkbara orsaker till biförgiftningar. Situationen kompliceras genom 
pyretroidanvändning. Dessa substanser har i laboratoriet visat sig vara 100 gånger 
giftigare än tidigare använda fosforpreparat. Pyretroider visar under fältförhållanden 
relativt låg giftighet, om rekommendation rörande tidpunkt, dos, grödans utveckling 
etc följs. Ett flertal undersökningar, bl.a. vid Avdelningen för bin, visar, att bina trots 
viss repelsens bär in kontaminerat pollen, vilket packas och/eller blandas med annat 
pollen från odlade eller vilda växter. Ett sådant förhållande kan ge s.k. smygande 
förgiftning med minskad bistyrka, drottningbortfall och ibland vinterförluster som inte 
kan förklaras med vanliga förekommande orsaker till vinterförlust. 

Ett annat problem är de fastställda LD50 värdenas säkerhet. Av 65 analyserade 
biprover med avseende på insekticider, har påträffade halter i samtliga fall legat under 
det fastställda LD50 värdet. Orsaken kan vara att viss nedbrytning av insekticider ägt 
rum innan proverna nått laboratoriet, eller att LD50 värdena under fältförhållanden 
kan vara lägre än de som erhållits vid laboratorieundersökning. En tredje förklaring 
kan vara att vissa LD50 värden har tagits fram på vinterbin, vars fysiologi är 
annorlunda än sommarbinas. 

Antalet rapporterade biförgiftningar minskade i början av 1980-talet, dock har en del 
svårare fall förekommit. Det har rapporterats att glyfosat skulle ha orsakat 
biförgiftning, eller att ett regnfall, efter användningen av pyretroider resulterade i 
förgiftning. Intill den aktuella bigården låg en mekanisk verkstad där bränning av 
utslitna bildäck utfördes. 



Utöver ovan exemplifierade fall av bidöd, förekom rapporter om förluster vid bigårdar 
belägna intill större industrikomplex. Problemet komplicerades ytterligare då av 25 
rapporterade fall av bidöd, endast ett prov uppvisade förekomst av bekämpningsmedel 
vid laboratorieanalys. Således uppträder många förgiftningsfall där den traditionella 
kemiska analysen inte klargör orsakssammanhanget. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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Åtgärder vid misstanke om biförgiftning 

Anteckna noga hela händelseförloppet, vilka samhällen är drabbade, när du upptäckte 
skadan, vädret den aktuella dagen och eventuellt några dagar tidigare. Fotografera 
gärna hur.
Samla omedelbart in så många döda bin som möjligt, minst 200. 
Lägg dom döda bina i en pappask som omedelbart placeras i frysbox. 
Samla in prover på växter som misstänks vara besprutade. 
Anmäl till din bitillsynsman och närmaste polismyndighet. 
Ta reda på om besprutningar har skett nyligen eller pågår i grannskapet. 
Kontakta Entomologiska institutionen vid SLU i Uppsala. 

Upprättad: Calle Regnell 2011-07-24 
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Inledning och sammanfattning

All lagstiftning om livsmedelsproduktion bygger på principen att producenten har ett eget 
ansvar för att utarbeta säkra och väl fungerande rutiner för sin verksamhet och har en 
fungerande egenkontroll. Producenten är ansvarig för de produkter han/hon säljer. Om ett 
annat arbetssätt än det som beskrivs i denna branschriktlinje väljs, ska ändå samma mål 
uppnås, det vill säga effektiva och korrigerande åtgärder samt ett fungerande 
övervakningssystem som leder till säkra och rätt märkta produkter.

Dessa branschriktlinjer omfattar primärproduktion av honung (biodling) och beskriver de 
grundläggande kraven i livsmedelslagstiftningen. I första hand vänder sig branschriktlinjen 
till biodlare inom primärproduktionen, men berör även andra delar av honungshantering. 
Branschriktlinjen har upprättats i samarbete mellan Biodlingsföretagarna, Sveriges Biodlares 
Riksförbund och Lantbrukarnas Riksförbund med medverkan av bland annat externa 
konsulter och i samråd med Livsmedelsverket. Avsikten med dessa branschriktlinjer är att de 
dels ska ge riktlinjer för hur kraven på god hygienpraxis enligt lagstiftningen kan uppfyllas, 
dels ge en bakgrund till rimliga krav på honungshanteringen. Nationella branschriktlinjer är 
frivilliga att följa men bestämmelserna i lagstiftningen måste alltid uppfyllas.

Lagstiftningsprocessen är en ständigt pågående process. För aktuell lagstiftning hänvisas till 
Livsmedelsverkets webbplats, www.livsmedelsverket.se . Mer information om lagstiftningens 
krav finns också i Kvalitetspärmen1 och Bihusesyn2.

Livsmedelslagstiftningen gäller alla som hanterar livsmedel utanför det egna hushållet.  
Ansvaret för livsmedelssäkerheten ligger på den som producerar och hanterar livsmedlet. 
Livsmedel ska vara säkra, spårbara och rätt märkta.

Produktion och hantering av honung i anslutning till biodlingen (biodling, honungsupp-
samling, slungning, tappning och förpackning i anläggning i anslutning till biodlingen) räknas 
som primärproduktion. Annan verksamhet utanför biodlingen, till exempel smaksättning av 
honung, är inte primärproduktion. I denna branschriktlinje använder vi begreppet biodlare för 
den som är primärprocent av honung. 

Vid produktion av honung ska god hygien iakttas. Biodlare får lokalt sälja mindre mängder 
(1000 kg3) egenproducerad honung direkt till konsumenter, vid gårdsförsäljning, lokal 
marknad eller lokala butiker som säljer direkt till konsumenter utan krav på registrering. I  
nästa avsnitt beskrivs hur branschen anser att biodlare bör hantera honungsproduktionen för 
att uppfylla god hygienpraxis4. 

Hygienpraxisen är en vägledning omkring vilka krav branschen ställer vid hantering av 
honung för att lagstiftningens krav skall vara uppfyllda.

I denna branschriktlinje beskrivs hur lagstiftningens villkor i praktiken kan tillämpas av 
biodlare för att uppfylla kravet på god hygienpraxis. Grundkravet är att alla biodlare ska 
uppfylla god hygienpraxis, men beroende på biodlingens omfattning kan ytterligare krav 
komma till. Vissa biodlare ska registrera sig som livsmedelsföretagare. Den som hanterar 
och/eller köper in samt säljer större kvantiteter honung ska anmäla sin verksamhet till  
kommunen för registrering. 

1Kvalitetspärmen, www.biodlingsforetagarna.nu
2 Bihusesyn SBR www.biodlarna.se
3 Livsmedelsverket, 2009. Livsmedelsverkets vägledning om honung och producenters leveranser av små 
mängder honung.
4 Är det bara mindre mängder gäller enbart Art 14 i (EG) 178/2002.
Livsmedelsverket, 2009. Livsmedelsverkets vägledning om honung och producenters leveranser av små 
mängder honung.
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I följande tabell ges en överblick över krav på olika verksamheter med honung:

Tillåtet/ej  tillåtet  
för…

Hantera 
honung för 
eget bruk

Tappa upp 
egen honung 
(förpacka)

Sälja  direkt  
till  
konsumen
t5

Sälja  till  
tappstatio
n6

Köpa in 
honung, 
förpacka,  
sälja

Smaksätta  
honung

biodlare ej 
registrerad som 
livsmedelsföretag Tillåtet Tillåtet

Ja, små 
mängder 
(upp till  
1000 kg)

Ja, små 
mängder 
(1000 kg) Ej tillåtet

Endast  för 
eget bruk

biodlare registrerad 
som 
livsmedelsföretag Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet Tillåtet

Anm. Verksamheter som köper in honung etc. eller tillverkar smaksatt honung ska vara 
registrerade hos kommunen, övriga verksamheter i tabellens rad 1 ska vara registrerade hos 
Länsstyrelsen. (Se bilaga 3 o 4)

Grundkraven för god hygien, livsmedelssäkerhet och spårbarhet behandlar följande delar i 
honungshanteringen: Allmänna utgångspunkter - Tillsättning av ramar med vax - Bedömning 
av täckta ramar – Skattning av honung - Mellanlagring – Utrymme – Slungning – Silning - 
Kristallisation - Värmning - Tappning av färdig honung – Märkning och viktkontroll - 
Lagring – Bifoder – Skadedjur – Rengöring - Underhåll.

Därefter finns i bilagor bakgrundsinformation samt grundläggande information till dem som 
kan vara berörda av registrering, godkännande och egen kontroll.

Sist bland bilagorna finns definitioner som förklarar olika begrepp som används i 
livsmedelslagstiftningen till exempel ”primärproduktion”, ”livsmedelsföretag” m.m.

5 Livsmedelsverket har gjort bedömningen att biodlare som enbart producerar honung upp till 
1000 kg inte är att betrakta som livsmedelsföretag och omfattas därmed inte av kravet på 
registrering. Det innebär att dessa kan leverera (skänka bort, sälja etc) sin honung direkt till 
konsumenter, till butiker och till tappstationer så länge den totala mängden levererad honung 
understiger 1000 kg. Biodlare som producerar mer än i genomsnitt 1000 kg honung per år 
måste däremot vara registrerade som livsmedelsföretag i primärproduktionen men kan, utan 
att vara registrerad som livsmedelsföretag i ledet efter primärproduktionen, sälja (leverera) 
upp till totalt 1000 kg direkt till konsumenter och till lokala butiker. Se även s. 21 i  
Livsmedelsverkets vägledning om honung och producenters leveranser av små mängder 
honung. Se htp://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledningar/V
%c3%a4gledning_om_honung.pdf
6 Se föregående not.
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God hygien. En vägledning  för biodlare

Detta avsnitt har utarbetats för att vägleda biodlare hur man ska uppfylla grundkraven på 
livsmedelssäkerhet och spårbarhet. Texten beskriver tänkbarafaromoment, lagstiftningens 
krav och branschens tolkning på hur man bör hantera kraven. Utöver de inledande allmänna 
utgångspunkterna följer vägledningen det flödesschema för honungshantering som återges i 
bilaga 1.

Allmänna utgångspunkter
Fara: a) Spridning av sjukdomar 

b) Bristande kompetens

c) Felaktig honung inte kan spåras och därför inte kan återkallas

Lagstiftningens  
krav:

a) Den som hanterar honung ska vara vid god hälsa

b) Personal ska känna till hälsorisker, märkningsregler och säkra 
produktionsmetoder.

c) Honungen ska kunna spåras så att felaktiga leveranser ska kunna tas 
bort från marknaden. Spårbarhet ska finnas både ”ett steg bakåt” och 
”ett steg framåt” i livsmedelskedjan

Branschens 
rekommendationer:

a) När man hanterar honung får man inte ha smittsamma sjukdomar 
som kan spridas via honungen. Man ska ha rena händer och vid behov, 
t.ex. vid såriga händer, bör engångshandskar användas.

b) Personal ska känna till dessa branschriktlinjer, följa gällande 
märkningsregler samt hantera honungen på ett produktionssäkert sätt. 

c) När honung lämnas till försäljning ska partiets ursprung kunna 
spåras från ledet före biodlaren (inköpt material) till ledet efter 
biodlaren (butiken,grossisten). Spårbarheten bör dokumenteras genom 
att till exempel spara kvitton på inköpt material och fakturor eller 
kvittens på försåld honung. Kravet på spårbarhet gäller inte honung 
som säljs direkt till konsument eftersom det sker i direktkontakt med 
slutkonsumenten.

Tillsättning av ramar med vax
Fara: Bakteriologisk; bakterier eller mögelsporer kan förorena (kontaminera) och 

påverka honungens kvalité.

Preparatrester som använts för behandling av varroa enligt 
Jordbruksverkets föreskrifter kan ackumuleras i vaxet och skall 
dokumenteras

Lagstiftningens  
krav:

Allmänna krav på god hygien.

Behandling med mediciner och vissa andra preparat ska dokumenteras.

Behandling av varroa dokumenteras (preparat, behandlings datum samt 
karenstid samt vem som utfört behandlingen)
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Branschens 
rekommendationer:

Ramar ska vara rena och mögelfria när de tillsätts i bisamhället.

Vaxet byts vid behov.

Inga preparat mot bisjukdomar (nosema, amerikansk yngelröta) får 
användas. 

Behandling mot varroa ska ske enligt Jordbruksverkets anvisningar.

Bedömning av täckta  ramar
Fara: Otillräckligt täckta ramar kan innebära för hög vattenhalt i honungen.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Vissa krav på vattenhaltnivån7

Branschens 
rekommendationer:

Tumregel; När bina täkt minst 2/3 av honungen8 i ramen är den mogen och 
vattenhalten tillräckligt låg.

Vattenhalten på nyslungad honung kan även mätas med hjälp av en 
refraktometer (se bruksanvisningen för instruktion) och avsnittet 
”Kristallisation” angående vattenhalter.

Skattning av honung
Fara: Förorening av jordbakterier och/eller jordpartiklar om ramarna kommer i 

kontakt med marken.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Branschens 
rekommendationer:

Vid plockskattning placeras ramarna i rena lådor.

Lådor och ramar får inte ställas direkt på marken för att undvika kontakt 
med jord och damm och minimera risken för föroreningar av 
mikroorganismer, speciellt risker med Clostridium Botulinum men också 
andra bakterier.

Undvik damm från öppen jord.

Vid transport används täckta lådor eller täckt fordon för att motverka 
föroreningar av främmande partiklar och förhindra röveri och att 
minimera antal bin som följer med till slungrum.

Mellanlagring, transport  av honung från bigård till  utrymme för  
slungning
Fara: Att damm och andra främmande partiklar, bin eller andra insekter följer 

med in i slungrummet.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Branschens Lådor bör vara täckta vid transport samt mellanlagring.

7 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung).
8 Hansson, Å. Biodlingens grunder, 1982, LT-förlag.
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rekommendationer:

Lådor med ramar skyddas från damm och smuts före slungning.

Lådorna bör inte vara tillgängliga för friflygande bin eftersom de kan röva 
honung eller följa med in i slungrummet.

Utrymme för honungshantering
Fara: Föroreningar eller skadedjur kan komma i kontakt med honung och vax.

Lagstiftningens  
krav: 

Hantering av honung ska ske under lämpliga hygieniska förhållanden. 
Utrymmet ska vara väl städat. 

Det ska finnas handtvättmöjlighet i närheten av arbetet.

Skadedjur ska bekämpas.

Branschens 
rekommendationer:

Särskilda arbetskläder, rock, overall, hårskydd, som bara används för 
honungsarbetet bör användas. Rock eller overall bör inte ha utvändig öppen 
bröstficka.

Samma utrymme kan användas för såväl avtäckning/slungning som 
packning under förutsättning att det inte sker samtidigt. Det är inte lämpligt 
att hantera skattlådor samtidigt som packning av färdig honung utförs.

Uppvikning/hopsättning av kartonger för honungsburkar bör inte ske i 
direkt anslutning till packning av honung på grund av risken för 
föroreningar från kartongerna.

Utrymmet ska vara väl ordnat och städat.

Det ska finnas tillräcklig belysning för att underlätta arbetet och undvika 
förorening. Lampor bör vara kapslade så att glas och smuts från 
glödlampor eller skärmar inte kan komma i avtäckningskärl eller slunga.

Man bör ha möjlighet att tvätta händer och redskap. Flytande tvål och 
engångshanddukar bör användas. Vattnet ska vara lämpligt för handtvätt. 
Vatten får inte förorena honungen.

Om det finns toalett i lokalen ska den vara avskild med två dörrar.

Klocka och smycken bör inte användas vid slungningen.

Bin skall undvikas i slungutrymmet. Särskild fälla (ljus med elavdödare) 
eller utsläpp bör vid behov ordnas för att minska risken för bin i den silade 
honungen.

Avtäckning och slungning
Fara: Honung kan förorenas av främmande partiklar.

Honung från sumpen kan vara förorenad av främmande partiklar eller 
ämnen som bly och tenn. 

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Föroreningar ska undvikas.

Branschens 
rekommendationer:

Gå igenom hanteringen för att bedöma var föroreningar kan riskeras.

Skattlådor placeras på rent underlag före avtäckning och slungning.

Använd tillräckligt arbetsutrymme för avtäckning för att förhindra 
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föroreningar från skattlådor och de främmande partiklar som kan följa 
med.

Undvik honungsdropp på golv vid avtäckning och överföring av ramar till 
slunga.

Slungan ska vara i gott skick, väl rengjord och torr före första slungning. 
Slungan bör vara i rostfritt stål eller plast. Slungor av annat material bör 
rengöras och torka mellan slungningstillfällena för att förhindra 
föroreningar. 

Avtäckningssump/bricka bör inte vara gjord av galvaniserad plåt med lödda 
falsar. Honungen kan missfärgas av förhöjd järnhalt vilket försämrar 
utseendet och smaken.

Tänk igenom en plan för byte av gammalt material, t ex slunga, 
avtäckningsbricka eller sump, som kommer i kontakt med honungen. För 
att minska risken för föroreningar av metaller bör man gå över till plast, 
rostfritt eller aluminiummaterial.

Silning
Fara: Förorening av främmande partiklar.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Branschens 
rekommendationer:

Kontrollera att silar inte är skadade. Silarna ska vara väl rengjorda och 
torra före första silningen.

Kontrollera utsidan av silarna för att hindra partiklar som kan följa med 
ned i den silade honungen. 

Kristallisation
Fara: För hög vattenhalt kan medföra jäsning av honung.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Vattenhalten9 får som huvudregel inte överstiga 20 %, men för 
bagerihonung och ljunghonung accepteras 23 % 

 25 % för bagerihonung från ljunghonung.

Branschens 
rekommendationer:

Beroende av vad honungen ska användas till kan den behöva kristalliseras. 
Kristallisationen är en naturlig process som kan ta olika lång tid.

Silad honung överförs till väl rengjort kärl/tank avsett för livsmedel för 
kristallisation.

Kontrollera vattenhalten antingen genom att skörda enbart mogen honung 
(minst 2/3 av ramen täckt med vax) eller mäta vattenhalten.

För att starta kristallisationen ställs honungen svalt. Rörningen bör startas 
direkt. När honungen svalnar kommer det att spontant bildas kristallkärnor 
som sakta växer till. Genom kraftig omrörning under någon minut ett par 
gånger per dag skapas nya kristallkärnor som därefter kan växa vidare.

Honungen kan ympas med 3 % tidigare kristalliserad honung för att 
9 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.
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kristallisationsprocessen ska påskyndas.

När honungen börjar bli lite trögflytande är det dags att tappa den på burk.

Värmning
Fara: Honungen bör skyddas mot överhettning för att bevara dess naturliga 

egenskaper och karaktär.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien.

Honung ska uppfylla vissa kvalitetsnormer10.

Branschens 
rekommendationer:

För att omtappa kristalliserad honung behöver den värmas. 

Kärl med honung som lagras utanför rent rum/utomhus eller under 
tak/presenning skall avtorkas innan de tas in i tapprum för 
värmning/tömning.

Den färdigkristalliserade honungen uppvärmes försiktigt i värmerum, bastu 
eller värmeskåp vid 30-35° C. Skydda honungen mot överhettning eftersom 
nedbrytningen är tids- och temperaturberoende.

Honung som har avvikande smak eller lukt, eller har börjat jäsa, har jäst 
eller överhettats kan klassas om och märkas som bagerihonung för att 
användas industriellt11.

Tappning av färdig honung
Fara: Glas- eller plastbitar, smuts eller andra partiklar i förpackningsmaterialet 

som kan ligga kvar i produkt efter fyllning.

Lagstiftningens  
krav: 

Allmänna krav på god hygien. 

Förpackningsmaterial som används ska vara godkänt för kontakt med 
livsmedel.

Branschens 
rekommendationer:

Lämpliga förpackningsmaterial är främst glas och plast. 

Kontrollera att märkningen på förpackningen visar att denna är godkänd 
för livsmedel.

Förpackningsmaterial skall vara nytt med tät förslutning (glas/plastburk 
alternativt hink med tättslutande lock).

Vänd alltid emballage och lock före fyllning för att avlägsna fasta 
föroreningar

Vid packning i glasburkar måste det finnas genomarbetade rutiner för hur 
produkt och utrustning ska tas om hand om glas krossas under packningen.

Lagring av förpackningsmaterial före tappning ska ske på sådant sätt att de 
inte blir dammiga, smutsiga eller förorenade på annat sätt.

10 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.
11Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.
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Märkning, presentation och viktkontroll
Fara: Märkningen skall vara tydlig så att konsumenten inte vilseleds.

Felaktigt viktinnehåll gentemot etikettangivelse.

Lagstiftningens  
krav: 

Konsumentförpackning12 skall märkas med honungens13 beteckning, namn 
på producenten, adress eller telefonnummer, nettovikt, förvaringsanvisning 
och bäst före datum.

Spårbarhet ska kunna göras både bakåt och framåt i livsmedelskedjan. 

Honungens nettovikt eller volym ska överensstämma med den som anges på 
etiketten. Den genomsnittliga nettovikten i ett parti färdigförpackad honung 
får inte vara mindre än den angivna. En viss negativ avvikelse tillåts. Hur 
stor den får vara beror på förpackningsstorlek. Högst 2,5 %procent av 
förpackningarna får ha en större negativ avvikelse än den tillåtna negativa 
avvikelsen. Ingen förpackning får ha en avvikelse som är större än den 
dubbla negativa avvikelsen. 
I ett parti med 350 g-förpackningar t.ex. får maximalt 2,5 % av partiet 
innehålla mindre än 339,5 g och ingen förpackning innehålla mindre än 329 
g.
I ett parti med 750 g-förpackningar t.ex. får maximalt 2,5 % av partiet 
innehålla mindre än 735 g och ingen förpackning innehålla mindre än 720 g.
I ett parti med 1 kg-förpackningar t.ex. får maximalt 2,5% innehålla mindre 
än 985 g och ingen förpackning innehålla mindre än 970 g.
Företaget själva  avgör vad som är ett parti. Ett parti kan t.ex. vara en dags 
produktion men också en veckas produktion. 14. 

Smaksatt honung måste tydligt märkas, t.ex. ”honung med citron”, ”honung 
med pepparmyntsarom” etc. På dessa produkter måste det även finnas en 
ingrediensförteckning där samtliga ingredienser anges i fallande skala.

Branschens 
rekommendationer:

Följ märkningsbestämmelserna (se vägledning om märkning och 
presentation av livsmedel15)

Honungens tappningstillfälle, (tidpunkt) och tappningsställe ska gå att spåra 

12 LIVSFS 2004:27.
13 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung).
14 SWEDAC och Livsmedelsverket , Info 03:6, Hur mycket rymmer en liter? Regler för färdigförpackade varor  
som säljs efter volym eller vikt.
15Vägledning till Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel. 
Så märks maten - information om märkning. 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/vagledning_markning.pdf.
SWEDAC:s föreskrifter om färdigförpackningar av varor efter volym och vikt (STAFS 1994:19).
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likaså om blandning av olika satser skett. Det ska även framgå av intern 
dokumentation om annan honung, EG eller icke EG-honung, har blandats 
in . Packas honungen av annan än biodlaren skall detta framgå av 
märkningen.

Honungen märks med bäst före datum, vanligtvis 2 år.

Om honung smaksätts ska det tydligt framgå av märkningen.

Vikt- eller volym uppgifter på honungsförpackningarna ska följa gällande 
regler. Gör stickprov för att kontrollera vikt (alternativt volym). Kontrollen 
ska dokumenteras. 

Bulkförpackningar till tappstation skall märkas med uppgifter som behövs 
för märkning av konsumentförpackning. Uppgifterna skall lämnas antingen 
på förpackningen eller i en särskild handling.

Spårbarhet: 
http//www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/vagledning/EG_v_
%c3%a4gledning_178_20dec__2004.pdf 

Lagring av bulk och/eller  färdigtappad honung
Fara: För hög temperatur kan ge ett skikt med högre vattenhalt i övre delen av 

burken och få honungen att börja jäsa.

Lagstiftningens  
krav: 

Endast allmänna krav på god hygien.

Branschens 
rekommendationer:

Förvara honungen svalt i jämn temperatur.

Honung i bulk eller konsumentförpackning bör lagras svalt eller högst i 
rumstemperatur.

Vanligen sätts en minsta hållbarhetstid på 2 år.

Bifoder för invintring eller  stödutfordring 
Fara: Om bifoder finns kvar i ramarna vid skörd av honung kan honungen få fel 

sammansättning.

Lagstiftningens  
krav: 

Honung ska fylla specificerade krav16 för att få kallas honung.

Branschens 
rekommendationer:

Bifoder består av sackaros och/eller inverterade sockerarter som ersätter 
den honung bina själva samlat in för att överleva vintern. Utfordring ska 
anpassas till binas behov. 

Omsättningen av tillsatt och naturligt foder är stor. Bifodret är framställt av 
livsmedelsråvara och utgör normalt ingen hälsorisk för människor vid 
korrekt hantering.

16 Livsmedelsverkets föreskrifter om honung (LIVSFS 2003:10).
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Skadedjur
Fara: Skadedjur kan förorena honung.

Lagstiftningens  
krav: 

Skadedjur skall hållas utestängda och vid behov bekämpas.

Branschens 
rekommendationer:

Skadedjur skall inte finnas där honungen hanteras eller förvaras.

Håll rent på golv och runt väggar.

Se till att dörrar och öppningar ut till det fria är stängda för att hindra bin 
och skadedjur som gnagare och småfåglar.

Håll utkik efter spillning och andra spår från insekter, fåglar eller gnagare.

Bekämpa skadedjur vid behov när det framgår att det finns skadedjur där 
honungen förvaras eller hanteras. Man bör rådfråga skadedjursbekämpare 
om vilken åtgärd som bör sättas in om skadedjuren inte kan bekämpas med 
de vanliga metoderna. Skadedjursbekämpning ska dokumenteras, hur, när 
och var bekämpningen utfördes.

Rengöring och avfall
Fara: Dålig rengöring av redskap, materiel, burkar m.m. kan öka risken för 

föroreningar och öka risken för bisjukdomar samt skada honungen.

Lagstiftningens  
krav: 

Lokaler, utrustning och material som används vid livsmedelsproduktion ska 
hållas rena och rengöras regelbundet.

Avfall skall hanteras och förvaras så att livsmedel inte kan kontamineras.

Branschens 
rekommendationer:

Avfall ska tas omhand så att livsmedel inte förorenas.
Avfall ska tas om hand och förvaras på sådant sätt att de inte lockar till sig 
skadedjur, t.ex. genom förvaring i soptunna eller container med slutet lock.

Slungningsrum och lager ska vara rena så att honung inte förorenas. 
Redskap, materiel, burkar m.m. ska vara rengjorda, t.ex. genom skrapning 
eller diskning.

Vatten som används i tapprum skall vara rent, eventuellt kan vatten med 
mindre anmärkningar på kvalitén accepteras eftersom vatten inte får 
tillföras honung.

Torkning efter diskning sker normalt genom avrinning och självtorkning.

Döda bin kan komposteras, vax återvinns, eventuella kemikalier (t.ex. 
bekämpningsmedel mot varroa) lämnas till återvinningsstation.

Underhåll
Fara: Undermåligt underhåll kan öka risken för föroreningar i honungen.

Lagstiftningens  
krav: 

Endast allmänna krav på god hygien. 

Underhåll ska omfatta såväl utrustning som lokaler.

 Alla föremål, tillbehör och utrustning som kommer i kontakt med livsmedel 
ska hållas i så gott skick att risken för förorening minimeras.
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Branschens 
rekommendationer:

Se över redskap och materiel inför varje säsong.

Byt ut sådant som inte längre fyller sin funktion.

Dokumentation, sammanställning
Fara: Brister i dokumentationen kan medföra att spårbarheten försvåras.

Lagstiftningens  
krav: 

Läkemedelsanvändning dokumenteras.

Skadedjursbekämpning dokumenteras.

Viktkontroll dokumenteras.

Genomförda analyser och kontroller ska dokumenteras.

När myndigheterna genomför kontroller ska de lämna ett 
protokoll/dokument och företagare ska åtgärda identifierade brister.

Branschens 
rekommendationer:

Dokumentation kan ske på olika sätt. Det viktiga är att säkerställa att 
eventuella missöden kan spåras via honungen till källan. Dokumentation 
kan ske t.ex. i särskild liggare eller direkt på kvitton, leveranssedlar och 
dylikt som sedan sparas.
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Bilaga 1        Flödesschema honungsproduktion

Bistam, vax

Ramar, lådor från eget lager Bisamhälle

Bedömning av % täckta ramar, 
ev. refraktometerkontroll

Skattning

Mellanlagring

Avtäckning

Slungning Ramar, lådor till eget lager

Silning

Ympning Tappning på burk/bulk
Leverans av bulk till 

tappstation

Etikettering burk

Kristallisation Leverans, försäljning

Inköp av honung med 
ursprungsmärkning

Silning

Kristallisation

Värmning

Tappning på burk/bulk
Leverans av bulk till 

tappstation

Etikettering burk

Kristallisation, kartonnering Lagring i kartong

Leverans, försäljning
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Bilaga 2 Bakgrund till  
branschriktlinjen

Branschriktlinjen är ett stöd för biodlare och är branschens egen beskrivning av hur man kan 
uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Nationella branschriktlinjer är emellertid frivilliga att  
följa.

Vid offentliga kontroller ska myndigheten i sina bedömningar känna till innehållet i nationella  
branschriktlinjer. Det innebär bland annat bättre förutsättningar för en likvärdig bedömning av 
alla företag inom en bransch. Vid eventuell kontroll hos biodlaren kommer myndigheten att  
utgå från lagstiftningen.

Upprättandet av nationella  riktlinjer
Branschriktlinjerna för god hygienpraxis vid honungshantering har utarbetats i samverkan 
mellan, Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna, Lantbrukarnas Riksförbund 
och fristående konsulter i samråd med Livsmedelsverket. Branschriktlinjen för honung har 
därefter bedömts17 av Livsmedelsverket och sedan anmälts till EU Kommissionens 
förteckning över nationella branschriktlinjer. De dokument som hänvisats till har inte ingått i  
Livsmedelsverkets bedömning.

I de fall det krävs har i riktlinjerna beaktats innebörden av uttryck i lagstiftningen som t.ex.  
”när det är nödvändigt”, ”när så är lämpligt”, ”adekvat” och ”tillräckligt” för olika krav i  
lagstiftningen. Riktlinjerna innehåller vissa detaljuppgifter som inte finns i lagstiftningen men 
som behövs för att förtydliga lagstiftningens avsikt.

Publicering
De nationella branschriktlinjerna publiceras på Biodlingsföretagarnas18 och Sveriges 
Biodlares Riksförbund19 hemsidor samt i organisationernas respektive tidning. De finns även 
anslagna bland övriga nationella branschriktlinjer på Livsmedelsverkets hemsida20 samt är 
publicerade i EU Kommissionen förteckning21.

Uppdatering
Denna branschriktlinje ses över årligen för att anpassas till ändringar i lagstiftningen och till  
ny kunskap och branschens förhållanden. Översynen genomförs av en arbetsgrupp som sätts 
samman av Sveriges Biodlares Riksförbund och Biodlingsföretagarna. Väsentliga förslag till 
förändringar ska remitteras i branschen och eventuella synpunkter hanteras i arbetsgruppen. 
Vid oenighet inkallas en oberoende part som ska ha rätt att avgöra tvister. Ändrade 
branschriktlinjer inlämnas gemensamt av arbetsgruppen till Livsmedelsverket för ny 
bedömning.

17 Artikel 8.3 (EG) nr 852/2004.
18 Biodlingsföretagarna; http://biodlingsforetagarna.nu.
19 Sveriges Biodlares Riksförbund; http://www.biodlarna.se.
20 http://www.slv.se/SiteSeeker/Find.aspx?id=14753&epslanguage=SV&quicksearchquery=branscriktlinjer.
21 http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/hygienelegislation/good_practice_en.htm.
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Lagstiftningen
Livsmedelslagstiftningen gäller alla som med eller utan vinstsyfte bedriver verksamhet inom 
produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan av livsmedel22.

All lagstiftning om livsmedelsproduktion bygger på principen att producenten har ett eget 
ansvar att för att utarbeta och säkra väl fungerande rutiner för sin verksamhet och har en väl 
fungerande egenkontroll. Producenten är ansvarig för de produkter han/hon säljer. Om ett 
annat arbetssätt än det som beskrivs i denna branschriktlinje väljs, ska ändå samma mål 
uppnås, det vill säga effektiva förebyggande åtgärder och fungerande övervakningssystem 
som leder till säkra och rätt märkta produkter. För att vara ett livsmedelsföretag i 
livsmedelslagstiftningens hänseende krävs såväl en viss grad av kontinuitet som organisation 
av verksamheten, och om verksamhetens försäljning är av mindre omfattning anser 
Livsmedelsverket att organisationskravet inte är uppfyllt. 

I bilaga 3 listas den lagstiftning som denna branschriktlinje utgått ifrån.

Biodlare  – en  primärproducent  

Biodling betraktas som primärproduktion. Med primärprodukt menas produkt som produceras 
på gården/hemma inklusive leveranser av små mängder till konsument. Primärprodukter kan 
transporteras, lagras och hanteras om de inte väsentligt ändras och fortfarande kallas 
primärprodukt. Biodlare räknas som primärproducenter, eftersom produktion och hantering av 
honung i anslutning till biodlingen (biodling, honungsuppsamling, slungning, tappning och 
förpackning i anläggning i anslutning till biodlingen) räknas som primärproduktion. Även 
bikupor som hålls långt från biodlarens anläggning inkluderas i primärproduktionsbegreppet23. 
I denna branschriktlinje använder vi begreppet biodlare för den som är primärprocent av 
honung. 

Vad är mindre  omfattning?  

Biodlare som enbart producerar och levererar små mängder24 (<1 000 kg) egenproducerad 
honung direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till  
konsument, t.ex. butik, behöver inte registrera sin verksamhet och omfattas därför inte av den 
offentliga kontrollen, förutsatt att verksamheten inte uppfyller kriterierna för 
livsmedelsföretag, dvs. viss kontinuitet och viss grad av organisation. För mer information se 
Livsmedelsverkets vägledning25. Biodlaren ska emellertid leva upp till skyldigheten att 
leverera säkra livsmedel och omfattas alltid av kravet på spårbarhet om något skulle inträffa 
med honungen.
Anm. Undantaget gäller dock inte den som t.ex. tillverkar smaksatt honung eller köper in 
honung från andra biodlare och paketerar både egen och inköpt honung. Se Vägledningen om 
honung och producenters leveranser av små mängder honung26.

22 (EG) 178/2002.
23 Riktlinjer för tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
24 Artikel 1 Punkt 2c (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.
Livsmedelsverket, 2009. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Honung och producenters leveranser av små 
mängder honung..
25 Livsmedelsverket, 2009.Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Honung och producenters leveranser av små 
mängder honung. 
26 Livsmedelsverket, 2009.Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Honung och producenters leveranser av små 
mängder honung.
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Livsmedelsföretag

Den som hanterar honung som ska användas utanför det egna hushållet är 
livsmedelsföretagare. De biodlare som producerar och levererar mer än små mängder honung 
omfattas inte av undantaget ovan  utan ska registrera sin verksamhet hos Länsstyrelsen. För 
mer information se Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering27.

Livsmedelsföretagare ska uppfylla de allmänna kraven på god livsmedelshygien. Se första 
avsnittet om god hygien samt bilaga I till förordning (EG) nr 852/2004 och de allmänna 
bestämmelserna i förordning (EG) nr 853/2004.

En livsmedelsföretagare har ett antal tydliga skyldigheter28 som ska uppfyllas:

- Säkerhet; livsmedel på marknaden ska vara säkra.

- Ansvar; livsmedelsföretagen ansvarar för säkerheten hos de livsmedel som de 
tillverkar, transporter, lagrar eller säljer.

- Spårbarhet; livsmedelsföretagen skall snabbt kunna identifiera en leverantör eller 
varumottagare.

- Öppenhet; livsmedelsföretagen skall omedelbart informera behöriga myndigheter om 
de har anledning att misstänka att ett livsmedel eller foder inte är säkert.

- Nödsituationer; livsmedelsföretagen skall omedelbart dra tillbaka livsmedel från 
marknaden om de har anledning att misstänka att produkterna inte är säkra.

- Förebyggande; livsmedelsföretagen skall kartlägga och regelbundet se över kritiska 
punkter i sina processer och se till att kontroller görs vid dessa punkter.

- Samarbete; livsmedelsföretagen skall samarbeta med behöriga myndigheter i fråga om 
riskminskande åtgärder.

- Egenkontroll, livsmedelsföretagen ska ha egenkontroll. Detta gäller även 
primärproducenter.

- Redlighet, dvs att produkterna är rätt märkta och konsumenterna inte blir vilseledda. 
Producenten skall följa bestämmelserna om beteckningar på honung och kriterierna 
för honungens sammansättning enligt LIVSFS 2003:10.

I bilaga 4 redogörs för registrering och godkännande av livsmedelsföretag.

Faroanalys  av honung
God hantering innebär låga risker för honung som livsmedel. Trots det finns det ett antal faror 
som måste beaktas vid hantering av honung.

Bakterier, virus,  mögel, parasiter
Honungens hållbarhet regleras dels av den slutliga vattenhalten och lågt pH och dels av vissa 
naturliga enzymsystem och antibakteriella substanser. Den låga vattenhalten gör att honungen 
har låg vattenaktivitet, vilket i sig förhindrar bakterietillväxt. Bakterier, virus, mögel och  
parasiter har svårigheter att angripa honung eftersom honungen är väl skyddad mot sådana 

27 Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar 
(Fastställd: 2009-11-24), Livsmedelsverket, 2009.
28 http://ec.europa.eu/food/food/foodlaw/responsibilities/obligations_sv.pdf.
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angrepp. Honung är bakteriedödande29 och till och med aggressiva bakterier, t.ex. tyfus, dödas 
av honung. Däremot finns det exempel på botulism.

Botulism

Botulism är en sällsynt men allvarlig sjukdom som orsakas av Clostridium botulinum, dvs. 
bakterier som förekommer allmänt i naturen i jord, slam mm. De bildar motståndskraftiga 
vilstadier, sporer som överlever kokning. Det enskilda livsmedel som satts i samband med 
spädbarnsbotulism är honung. Cirka 10 procent av den honung som undersökts i USA har 
innehållit botulinumsporer. I Sverige har det inträffat ett par fall. Denna form av botulism 
skiljer sig från den normala genom att sporerna gror och en tillväxt av bakterien sker i tarmen, 
där toxinet bildas. Denna botulism har endast drabbat spädbarn före ett års ålder, då barnets 
egen konkurrensflora i tarmen inte hunnit utvecklas, men man kan inte utesluta att även gamla 
skulle kunna drabbas av samma skäl, även om det f.n. inte finns några kända fall. 
Livsmedelsverket rekommenderar därför att man inte ger honung till barn under ett års ålder.  
Däremot finns det inga kända faror att äta honung vid graviditeter.

Kemiska  ämnen
Kemiska faror för honung kan delas upp på bekämpningsmedel från främst jordbruk och 
trädgårdar samt läkemedel för att bekämpa parasiter.

Förgiftning av bin kan orsakas både av bekämpningsmedel och naturligt förekommande gifter 
t.ex. under torka bildade giftiga sockerarter hos bl.a. lind och kastanj.

Kemiska bekämpningsmedlen kan vara direkt eller indirekt skadliga för bin. Bin är mycket 
känsliga för många av de bekämpningsmedel som används i jordbruk och i trädgårdar. 
Bekämpningsmedel som är särskilt giftiga för bin får dock inte användas på växter som 
blommar. Bina kontrollerar själva de bin som återvänder till kupan efter att ha samlat in  
nektar eller pollen. Om biets doft är främmande så avvisas biet från kupan och tillåts inte 
komma in. Besprutade fält luktar oftast illa för bina varför de naturligt undviker att samla 
nektar därifrån. Trots detta naturliga skyddssystem kan bisamhällen ibland skadas av 
pesticider så att de försvagas eller dör. Med de restriktioner som hanteringen av olika 
bekämpningsmedel har är det ovanligt med skador på bisamhällen.

En förgiftning drabbar i större eller mindre grad de flesta av bigårdens samhällen. Om det 
förekommer ovanligt många döda, döende eller förlamade bin kan det vara ett tecken på 
förgiftning.

Bin kan angripas av vissa sjukdomar och kvalster. Binas förmåga att städa ut och desinficera 
sina bostäder gör att bisjukdomsbekämpningen oftast handlar om att hjälpa bina hjälpa sig 
själva. Bisjukdomar och parasiter på bin kan dock behöva behandlas. Behandlingen kan ske 
med miljömässigt skonsamma metoder, kemiska produkter eller biotekniska organismer. 
Grundregeln är att endast använda av branschen godkända preparat men i undantagsfall vid 
behov, även andra enligt lagstiftningen godkända preparat. Den svenska biodlingen är inriktad 
på att honung som levereras till konsumenter skall vara så ren som möjligt. Bisjukdomar får 
inte bekämpas med läkemedel enligt svensk praxis, se Jordbruksverkets hemsida30 för 
fördjupad information.

29 Källa: Bogdanof, Swiss Bee Research Center, 1997.
30 www.jordbruksverket.se.
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Allergener
Honung innehåller spår av pollen som kan orsaka allergiska reaktioner. Även eventuella 
aromer och tillsatser i honungen kan orsaka allergiska reaktioner.

Aromer, tillsatser,  bearbetning
Beredning ökar generellt sett riskerna med livsmedel. Om aromer eller andra tillsatser tillförs  
honung är produkten en sammansatt produkt där honung ingår. Sådana verksamheter ska vara 
registrerade hos kommunen och kan även behöva identifiera kritiska styrpunkter för att styra 
verksamheten. Genom att upprätta ett eget kontrollprogram enligt HACCP får man god hjälp 
att minimera riskerna i verksamheten. För ett mindre företag kan det räcka med att införa 
allmänna hygienrutiner, sk grundförutsättningar.

Tungmetaller, glas  och plast
Äldre utrustning och kärl som förnicklats kan innehålla tungmetaller som bly och tenn, 
särskilt om de reparerats felaktigt. Sådana kärl kan användas kortvarigt men exponeringstiden 
avgör hur mycket tungmetaller som överförs till honungen och de är därför olämpliga för 
lagring av honung. Utrustning och material som misstänks innehålla tungmetaller bör därför 
fasas ut och ersättas av moderna material som är avsedda för livsmedelshantering, t.ex. 
rostfritt eller plast.

Glasskärvor eller plastflisor från glas- och plastburkar som används till förpackningar kan 
hamna i honungen och orsaka skador hos konsumenten. Kontrollera därför att 
förpackningarna är helt rena och torra innan honungen tappas upp. T.ex. kan man som rutin 
vända de tomma burkarna och locken upp och ned innan påfyllning.

Hygieniska  krav vid hantering av honung
De grundläggande hygienkraven på all livsmedelshantering finns reglerat i förordning31. För 
livsmedel av animaliskt ursprung, vilket honung är, finns även ytterligare regler 32. Kraven 
gäller endast för biodlare som är registrerade livsmedelsföretagare33. 

För biodlare gäller de generella reglerna34 om god hygienpraxis. För biodlare som även har 
verksamhet som ligger utanför primärproduktion gäller att de ska följa fastställda regler35 om 
hygien och upprätta kontrollplaner utifrån en faroanalys och kritiska styrpunkter, de s.k. 
HACCP-principerna (Hazard Analysis Critical Control Points).

Utbildning
Som biodlare vänder man sig i första hand till sin biodlarförening för kompetensutveckling. 
Föreningarna erbjuder rådgivning, information och utbildning om både honungsproduktion, 
hygien, god biodlingspraxis och lagstiftning. Branschen har tagit på sig ett ansvar för att 
31 (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien med kompletteringar i de nationella föreskrifterna om 
livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).
32 (EG) nr 853/2004.
33 Honung definieras som en produkt av animaliskt ursprung (853/2004, bilaga I, definition 8.1). Därför omfattas 
honungsproduktion som bedrivs av livsmedelsföretagare av såväl EG-förordning 852/2004 som de allmänna 
bestämmelserna i kapitel I och II i EG-förordning 853/2004 med undantag för krav på godkännande och 
identifieringsmärkning.
34 (EG) nr 178/2002.
35 (EG) nr 852/2004 bilaga 2, (EG) nr 853.
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genomföra informations- och utbildningsinsatser för sina medlemmar. Mer information finns 
på hemsidan för Biodlingsföretagarna36 respektive Sveriges Biodlares Riksförbund37. 

God hygienpraxis  och egen kontroll
Den som producerar livsmedel är skyldig att utifrån verksamhetens omfattning och art att 
kontrollera att livsmedlen är säkra. Man ska uppfylla krav på god hygienpraxis. Biodlare ska 
också upprätta rutiner för kontroll av egen verksamhet.

Livsmedelsföretagare  inom  primärproduktion

Biodlare ska iaktta god hygienpraxis. Detta innebär att honung ska produceras, hanteras, 
förpackas, lagras och transporteras under lämpliga hygieniska förhållanden inklusive god 
rengöring och skadedjursbekämpning. 

Livsmedelsföretagare  med  verksamhet  utanför  primärproduktion

För livsmedelsföretagare finns det krav på att ett eget kontrollprogram ska upprättas. I bilaga 
4 beskrivs vad som krävs av ett eget kontrollprogram enligt HACCP-metoden.

Bihusesyn  och  Kvalitetspärm

Bihusesyn är ett dokument utarbetat av Sveriges Biodlares Riksförbund, Biodlingsföretagarna 
och Svenskt Sigill där gällande lagstiftning och andra krav på biodlare beskrivs. Där finns 
även riktlinjer för egenkontroll. Biodlingsföretagarna har även utarbetat en Kvalitetspärm 38 

med mer omfattande rådgivning om kvalitetsfrågor.

Exempel  på  andra  systematis erade  egen  kontroller

Det finns även andra kontrollmaterial som livsmedelsföretagare och biodlare kan använda. 
Exempel är kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 och Svenskt Sigill som utarbetats utifrån 
marknadskrav som specifikt kvalitetsmärke. I dessa ingår egentillsyn av kvalitetsfrågor. Hos 
Svenskt Sigillanslutna biodlare görs en årlig administrativ kontroll av egen kontroll. Hos ett  
antal leverantörer genomförs också revision, s.k. andrapartskontroll på platsen, och ett 
ackrediterat certifieringsorgan gör sedan en tredjepartskontroll av såväl 
revisionsverksamheten som att systemet håller tillräckligt hög kvalité. Kostnaden för 
certifiering betalas av producenten.

36 http://biodlingsforetagarna.nu/.
37 http://biodlarna.se.
38 http://biodlingsforetagarna.nu/files/kvalitetssakring/kvalitetssakring_031015.pdf .
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Bilaga 3 Lagstiftning och 
vägledningar

Aktuell information och de senaste uppdateringarna om livsmedelslagstiftningen finns 
sammanställd på Livsmedelsverkets hemsida39. 

I följande tabell ges en översikt över de flesta allmänna hygienregler som gäller för olika 
verksamheter när honungen ska användas till livsmedel: Observera att det finns fler 
förordningar och föreskrifter som också ska följas.

Art 14 
178/2002

Hela 
178/2002

Anmälan 
och 

registrering

852/200
4 bilaga 

I

852/2004 
bilaga II

853/2004 
allmänna 

krav

Krav på 
registrering 
respektive 

godkännande 
Biodling och 
försäljning av små 
mängder < 1 ton

X Inget krav

Biodling och 
försäljning av mer än 
små mängder > 1 ton

X X X X X Registreras hos 
länsstyrelsen

Köpa in honung för 
tappning

X X X X X Registreras hos 
kommunen

Smaksättning, 
beredning, förädling, 
handel

X X X X X Registreras hos 
kommunen

Följande lagar, förordningar, föreskrifter, vägledningar och handledningar har beaktats i den 
nationella branschriktlinjen för säker hantering av honung:

Lagar och förordningar

Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor 
som gäller livsmedelssäkerhet.

Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.

Förordningen (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung.

Förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Lagen 2006:804, Livsmedelslagen.

Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Förordningen SFS 2006:813 Livsmedelsförordning.

Förordning (EG) nr 1924/2006 Näringspåståenden hälsopåståenden om livsmedel

39 www.slv.se. 
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EG direktiv

Rådets direktiv 2001/110/EC om honung med Kommissionens förklarande not rörande 
implementering av direktivet.

Föreskrifter

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av 
livsmedel.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2009:3) om karenstider vid hantering av livsmedel 
från djur som behandlats med läkemedel.

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) Om offentlig kontroll av livsmedel.

Riktlinjer och vägledningar

EU Kommissionen, SANCO/1955/2005 Rev. 3, Riktlinjer för införande av förfaranden 
grundade på HACCP-principerna och för underlättande av införandet av dessa principer i 
vissa livsmedelsföretag (PLSPV/2005/1955/1955R3-EN.doc).

Livsmedelsverket, 2010, Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Livsmedelskontroll i 
primärproduktionen

Livsmedelsverket, 2009, Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Honung och producenters 
leveranser av små mängder honung.

Livsmedelsverket 2009 Livsmedelsverkets vägledning  till kontrollmyndigheter m fl om 
näringspåståenden och hälsopåståenden

Livsmedelsverket, 2006. Livsmedelsverkets vägledning om hygien.

Livsmedelsverket, 2009. Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Godkännande och 
registrering av livsmedelsanläggningar (2009-11-24).

Livsmedelsverket, 2007. Delar av Vägledning om Riskklassificering av 
livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrollavgifter 2007-11-27.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket, 2008. Vägledningen för Riskklassificering av 
livsmedelsföretag och foderföretag inom primärproduktionen, 2008-05-30.

Livsmedelsverket. Vägledning till (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av 
livsmedel 2008-07-14.

Livsmedelsverket, 2006. Vägledning till införande av förfaranden baserade på HACCP-
principerna och underlättande av införande av dessa principer i vissa företag, 
Tillsynsavdelningen 2006-04-24. (Vägledning till artikel 5 i förordning (EG) nr 852/2004).

Företag som bedriver ekologisk produktion ska följa de bestämmelser som följer av detta.
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Bilaga 4 Registrering, och HACCP
Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, riktar sig till alla som utövar någon 
form av verksamhet i livsmedelskedjan, från primärproduktion av livsmedel till lagring, 
transport, försäljning eller annat tillhandahållande till konsument. 

Livsmedelsföretag ska anmäla sin verksamhet hos behörig kontrollmyndighet. Myndigheten 
kan dock besluta om att sådan registrering inte behövs på grund av att verksamheten endast är 
av mindre omfattning och av enkel karaktär. Vidare finns det undantag för verksamheter som 
säljer små mängder honung. 

EU:s livsmedelslagstiftning om livsmedelshygien innebär att den enskilde producenten är 
ansvarig för sin produkt, producentansvar, det vill säga att effektiva och korrigerande åtgärder 
samt ett fungerande övervakningssystem leder till säkra och rätt märkta produkter. 

Lagstiftningen medger dock ett antal undantag för verksamheter med små mängder samt av 
andra skäl men ger aldrig avkall på produktsäkerheten. De viktigaste undantagen för biodlare 
redovisas under avsnittet om undantag.

Registrering  och  godkännande

Information om registrering finns på Livsmedelsverkets hemsida40.

Egen  kontroll  enligt  HACCP

Kraven på HACCP gäller inte primärproduktion. Detta dokument kan användas som underlag 
för en generell (generisk) HACCP som kan anpassas till den egna produktionen. Alla som 
hanterar livsmedel eller släpper ut livsmedel på marknaden, ska ha rutiner för egen kontroll.  
Kravet på egen kontroll baserat på HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) gäller endast de företag som har verksamhet utanför primärproduktionen, t.ex. köper in 
och tappar eller smaksätter honung. HACCP är en egenkontrollmetod som utgår från att ta 
reda på, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen i livsmedelsföretag. Utifrån 
flödesscheman över tillverkningsprocesserna sammanställs alla faror som kan finnas. 
Rutinerna för HACCP kan vara nedskrivna eller muntliga. Oavsett om rutinerna är muntliga 
eller skriftliga är det viktigt att all personal känner rutinerna och följer dem.

HACCP metodiken beskrivs i Livsmedelsverkets information ”Egen kontroll ger trygghet och 
kvalitet41” samt i Livsmedelsverket vägledning: Vägledning till införande av HACCP.

Grundförutsättningar  innan  HACCP

Rutin för 
dokumentstyrning

Beskriv hur kvalitetsdokumenten handhas 
inom företaget, hur de utarbetas och 
ändras, vilka de är och var de finns samt 
vilka som ansvarar för dem. Beskriv hur 
avvikelserapportering ska gå till och hur 

 

40 www.slv.se (sökväg: ”Starta och driva livsmedelsföretag → Starta nytt eller bygga om → Ansökan/anmälan → 
Företagsuppgifter).

41 http://www.meny.se/admin/dokument/dokument/Egenkontroll%20ger%20trygghet.pdf. 
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avvikelser ska åtgärdas

Rutin för utbildning i 
livsmedelshygien

Beskriv företagets plan för introduktion 
och handledning av nyanställda och 
utbildningsaktiviteter för personalen. För 
journal över utbildningsaktiviteter som 
genomförts i livsmedelshygien, märkning, 
egen kontroll med mera samt vilka som 
fått utbildning.

Bilaga II, Kap. XII i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för personalhygien Beskriv vad som gäller inom företaget 
beträffande skydds- och arbetsklädsel, 
smycken, personlig hygien och andra 
försiktighetsåtgärder som ska vidtas till 
exempel vid sjukdom för att inte 
livsmedlen ska smittas

Bilaga II, Kap. VIII i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för underhåll av 
lokaler, inredning och 
utrustning

Beskriv program för underhållsservice och 
funktionskontroll, hur lokaler och 
utrustning hålls i gott skick med mera. För 
journal över vidtagna åtgärder.

Bilaga II, Kap. I-V i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för rengöring Beskriv hur all rengöring ska gå till inom 
anläggningens lokaler, i fordon och av 
utrustning, samt hur den kontrolleras.

Bilaga II, Kap. I-VI i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för bekämpning av 
skadedjur

Beskriv hur företaget skyddar sig mot 
skadedjur och skadeinsekter. Hur 
förekomst av skadedjur detekteras samt 
hur fällor placeras. Eventuella kontrakt 
med saneringsföretag som finns. 

Bilaga II, Kap. VI och 
IX i förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för 
avfallshantering

Beskriv hur avfall samlas, förvaras och 
bortforslas.

Bilaga II, Kap. VI i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för 
förpackningsmaterial 
och annat material i 
kontakt med livsmedel

Beskriv kvalitetskriterier på 
förpackningsmaterial och utrustning som 
kommer i kontakt med livsmedel, samt hur 
de kontrolleras.

Bilaga II, Kap. X i 
förordning(EG) nr 
852/2004  

Rutin för presentation 
och märkning

Beskriv hur olika produkter ska märkas 
korrekt på förpackningar, i medföljande 
handlingar, på matsedlar samt hur detta 
säkerställs. 
 

Artiklarna 8 oc h 16 i 
förordning (EG) 
178/2002
LIVSFS 2004:27  m.fl. se 
Bilaga A i Märknings-
föreskrifterna - 
vägledning 
 

Rutin för 
mottagningskontroll av 
varor och emballage

Beskriv hur mottagningskontrollen ska gå 
till och vad som ska göras om levererad 
vara avviker från beställningskrav.

Bilaga II, Kap. IX i 
förordning(EG) 
852/2004  

Rutin för övervakning av 
temperaturer

Beskriv hur korrekta temperaturer hålls 
och hur de kontrolleras i utrymmen och 
vid temperaturkritiska produktionsmoment 
samt hur de dokumenteras. 
Läs mer:Hygien -   vägledning    s.26

Bilaga II, Kap. IX i 
förordning(EG) 
852/2004  
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Rutin för spårbarhet Beskriv hur produkter som lämnar 
företaget kan spåras tillbaka till 
produktionstillfälle och leverantörer. 
Tillverkningsjournal.

Artikel 18  i förordning 
(EG) 178/2002, artikel 5 
i förordning(EG) nr 
853/2004 

Rutin för återkallande av 
produkter och hantering 
av reklamationer

Beskriv hur företaget stoppar eller 
återkallar felaktiga varupartier. Beskriv 
även hur klagomål tas om hand, följs upp 
och dokumenteras.

Artikel 19  i förordning 
(EG) 178/2002

Rutin för vatten och is Beskriv hur företaget uppfyller 
kvalitetskrav på vatten så att endast rent 
och tjänligt vatten används vid rengöring, 
kylning och produktion. Avser även is. 
Kontrollplan för vatten.

Bilaga II, Kap. VII i 
förordning(EG) 
852/2004  
SLVFS 2001:30

Rutin för utleverans Beskriv hur utleverans ska gå till så att 
hygien och redlighetskrav uppfylls.

 

Andra rutiner  
 
Läs mer:Kommissionens vägledning till 
852/2004

Bl.a. Art.10 och 11 i 
förordning(EG) 
852/2004  , Bilaga II, 
Kap XI i  förordning(EG) 
852/2004   och i 
förordning(EG) nr 
853/2004  

Undantag

De som enbart säljer små mängder av sin produktion till enskilda konsumenter och till lokala 
detaljhandelsföretag behöver inte vara registrerade eller få sina anläggningar godkända. 
Därför är det möjligt att saluföra honung på t.ex. torg och marknader utan krav på registrering 
hos länsstyrelsen42. Däremot gäller alltid kravet att den honung som släpps ut ska vara ett 
säkert livsmedel. Livsmedelslagens sanktionsmöjligheter kan användas mot verksamheter 
som inte är livsmedelsföretag men som släpper ut livsmedel på marknaden. Observera att 
också den som säljer små mängder har skyldigheten att se till att livsmedlen är säkra.

Små  mängder

Livsmedelsverket har utarbetat regler som definierar begreppet små mängder honung, (< 1 
ton) se Livsmedelsverkets vägledning43.

Lokal  marknad

Avsikten med att begreppet lokal marknad är att möjliggöra bl.a. gårdsförsäljning, försäljning 
på marknader och i lokala livsmedelsbutiker. Med lokal marknad avses  producentens län och 

42 Länsstyrelsen är kontrollmyndighet.
43 Livsmedelsverket, 2009, Vägledning till kontrollmyndigheter m.fl. Honung och producenters leveranser av 
små mängder honung.
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angränsande län enligt vägledning om honung och producenters direkta leveranser av små 
mängder honung.

Bilaga 5 Defnitioner

Livsmedelsverket använder sig av följande definitioner i ”Vägledning för Godkännande och 
registrering av livsmedelsanläggningar”.

Detaljhandel: (Artikel 3.7 i förordning (EG) nr 178/2002). Hantering och/eller bearbetning av 
livsmedel och lagring av det på det ställe där produkten säljs eller levereras till  
slutkonsumenten, inbegripet distributionsterminaler, catering, personalmatsalar, allmänna 
serveringsställen, restauranger eller liknande livsmedelsservice, affärer, distributionscentrum 
och grossistaffärer. Livsmedelsverkets kommentar: Definitionen av detaljhandel innefattar 
butiker och restauranger och dylikt som säljer eller levererar till slutkonsument. Men även 
verksamheter som endast är mellanhand och distribuerar vidare utan att påverka livsmedlets 
förpackning, märkning, säkerhet eller sammansättning ingår i detaljhandel. Exempel på 
sådana verksamheter är distributionsterminaler, distributionscentrum och grossistaffärer.

Foderföretagare - Enligt foderhygienförordningen (EG) 183/2005 räknas alla som hanterar 
foder till livsmedelsproducerande djur som foderföretagare och ska anmäla sina 
foderanläggningar till Jordbruksverkets foderanläggningsregister. Undantagna är även här 
biodlare som enbart producerar ”små mängder” honung.

Anmälan till registret görs via blankett. Nedan finns länkar till blanketter. Blanketter går  
också att beställa genom Jordbruksverkets kundtjänst på telefon 0771-223 223.

Mer information om foderanläggningsregistret finns på Jordbruksverkets hemsida44 och i 
informationsbroschyren ” Du är foderföretagare – dessa regler gäller dig”

Livsmedelsföretag: Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver 
någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings-, 
och distributionskedjan av livsmedel.

Ett livsmedelsföretag ska bl.a. uppfylla alla relevanta krav i hygienförordningarna (artikel 3 i  
förordning (EG) nr 852/ 2004). Dessa krav är i många fall flexibla, vilket t.ex. innebär att 
företagare kan anpassa lösningar till verksamheter som sker i liten omfattning.

Om ett företag är registrerat hos Bolagsverket eller Skatteverket för att bedriva 
livsmedelsverksamhet och denna verksamhet bedrivs aktivt är det ett livsmedelsföretag även 
enligt livsmedelslagstiftningens definition. En registrering hos Bolagsverket eller Skatteverket  
är dock inte det enda kriteriet i bedömningen av om det är ett livsmedelsföretag. Till exempel  
kan en privatperson som bereder livsmedel i sin privata bostad för regelbunden försäljning till 
allmänheten, bedömas vara ett livsmedelsföretag även om det inte finns en sådan registrering.  
Livsmedelsverkets kommentar: Livsmedelsföretag är ett centralt begrepp i lagstiftningen. Med 
företag avses en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av 
organisation (beaktandesats 9 i förordning (EG) nr 852/2004). 

44 www.sjv.se.
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Ett livsmedelsföretag är en verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss 
grad av organisation. Med viss kontinuitet avses t.ex. en viss regelbundenhet och att det inte 
är fråga om endast tillfälligheter. Säsongsverksamheter, t.ex. glassbarer som bedrivs 
kontinuerligt under sommaren, uppfyller kriteriet för viss kontinuitet. Verksamhet som endast 
bedrivs vid enstaka tillfällen bör inte anses uppfylla kriteriet viss kontinuitet, t.ex. 
korvförsäljning vid en midsommarfest eller en tvådagars julmarknad på en skola, även om 
dessa återkommer årligen. Den tid som verksamheten pågår omfattar inte bara själva 
saluhållandet, t.ex. servering eller försäljning, utan även förberedelser såsom inköp, ev. 
beredning, lagerhållning/förvaring, iordningställande av utrustning och dylikt om detta sker 
av samma livsmedelsföretagare. Om en verksamhet t.ex. lagerhåller livsmedel mer eller  
mindre permanent för att senare släppa ut på marknaden bör detta bedömas som att en viss 
kontinuitet föreligger även om själva försäljningen inte sker oftare än ett par gånger om året.  
Flera faktorer spelar in i bedömningen av viss organisation. Exempel på sådana faktorer är: 

• Det finns en ordnad verksamhet, t.ex. att vissa utrymmen iordningställts. 

• Livsmedelshanteringen har en viss omfattning vad gäller mängden livsmedel, antal 
konsumenter eller graden av komplexitet. 

• Någon har personal sysselsatt i verksamheten, då bör kriteriet ”viss organisation” också 
anses vara uppfyllt. Anställningsförhållanden för denna personal är inte av betydelse. 

Livsmedelsföretagare:  (Artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002). De fysiska eller juridiska 
personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de 
livsmedelsföretag de bedriver.

Obearbetade produkter: (Artikel 2.1.n i förordning (EG) nr 852/2004). Livsmedel som inte har 
genomgått någon bearbetning, och omfattar produkter som har delats, styckats, trancherats, 
skivats, benats ur, hackats, flåtts, krossats, skurits upp, rengjorts, putsats, skalats, malts, kylts, 
frysts, djupfrysts eller tinats

Offentlig kontroll: (Artikel 2.l i förordning (EG) nr 882/2004). Varje form av kontroll som utförs 
av den behöriga myndigheten eller av gemenskapen i syfte att kontrollera efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftningen, samt bestämmelser om djurs hälsa och om djurskydd.

Primärprodukter: (Artikel 2.1.b i förordning (EG) nr 852/2004). Produkter från 
primärproduktion, däribland produkter från jorden, från boskapsuppfödning, från jakt och 
fiske. Livsmedelsverkets kommentar: Se Kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 
852/2004. 

Primärproduktion: (Artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002). Produktion, uppfödning eller 
odling av primärprodukter inklusive skörd, mjölkning och produktion av 
livsmedelsproducerande djur före slakt. Jakt, fiske och insamling av vilda produkter omfattas 
också. Livsmedelsverkets kommentar: I bilaga 1 till förordning (EG) nr 852/2004 finns regler 
för primärproduktion och därmed sammanhängande verksamheter, vilket inkluderar även 
transport, hantering och lagring av primärprodukter under förutsättning att detta inte påverkar 
produktens karaktär (se även Kommissionens vägledning till förordning (EG) nr 852/2004).

Slutkonsument: (Artikel 3.18 i förordning (EG) nr 178/2002) Den slutliga konsumenten av ett 
livsmedel som inte kommer att använda livsmedlet som en del i ett livsmedelsföretags 
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verksamhet. Livsmedelsverkets kommentar: Detta begrepp har ersatts av konsument, med 
samma betydelse, i hygien- och kontrollförordningarna. 
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Riskanalys processteg
Kvalitetspärm honung Kapitel 11

Bedöm Mikrobiologisk, Kemisk, Fysikalisk Risk

Bedömning av grad för riskfaktorer:
1=obefintlig risk
2=ganska liten risk
3=risk finns
4=risk är stor
5=mycket stor risk

Bedömningsgrad > 3 kräver förebyggande åtgärder. < 3 kräver uppmärksamhet

Bedömningskriterier för sannolikheten att risken förekommer:
1=osannolik
2=förekommer sällan
3=kan förekomma
4=förekommer några gånger per månad
5=förekommer ofta

Multiplicera risk med sannolikhet. Om kvoten är > 14 skall dessa punkter i flödet ständigt övervakas. Kvot 14 – 25 är 
kritiska styrpunkter och skall ständigt övervakas/styras och dokumenteras.

Riskanalys processteg

Processteg Fara Risk/sannolikhet=CCP Förebyggande åtgärder
Tillsättning 
ram

Mögel, smuts 2x2=4 Rena ramar

Skattning Jord 
kontaminering 
med Clostridium 
Botulinum

2x2=4 Undvika ställa lådor & ramar på 
marken

Avtäckning Kontaminering 
av bin/ skräp

1x1=1 Bifälla, rent rum och tak

Avtäckning Bly & tenn i 
produkt

2x2=4 Byt gamla lödda sumpar mot 
rostfritt/plast

Slungning Fukt islungan 1x2=2 Jäsning av produkt

Silning Rent rum 1x1=1 Smuts/partiklar/bin från rummet
Lagring Separation av 

vätskefas
1x1=1 Låg temperatur < 18 oC

Rengör 
lagringskärl före 
öppnandet

2x2=4 Förvara i ren lokal eller täck kärlen 
med lämpligt material, (pressening 
eller duk)

Smältning För hög temp 2x2=4 Kontrollera temperaturen i 
värmerum

Tappning Glas/Plastbitar i 
förpackning

3x3=9 Inspektera och vänd alla 
förpackningar o lock

Lagring 
färdig 
produkt

Separation av 
vätskefas

2x2=4 Kolla lagring i butik m a på 
temperatur och belysning
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1 INLEDNING

1.1 Grundsyn
Honung är ett livsmedel. All produktion och hantering av honung ska följa aktuella lagar och 
förordningar. Honungsproducenternas Branschregler (hygienregler) kan sägas vara en 
tolkning eller tillämpning av dessa lagar. 
Alla honungsproducenter ska bedriva egentillsyn som förutom kontroll av 
grundförutsättningarna även ska innehålla implementerade HACCP-planer som uppfyller 
rimliga krav enligt Codex beskrivning av HACCP-principerna. Den offentliga 
livsmedelstillsynen ska anpassas i enlighet med detta.

1.2 Vad är Egentillsyn
Egentillsyn (egentillsyn, egenrevision) är ett verktyg för livsmedelsföretagaren att styra sin 
produktion till en säker och trygg produkt för kunden. Egentillsynprogram är de planlagda 
åtgärder (kontroller) som genomförs för att nå fram till en säker produkt.

1.3 Grundförutsättningar
Det ska finnas rutiner för att skapa bra allmänna hygieniska förhållanden som omfattar

 Utbildning i livsmedelshygien
 God personlig hygien
 Endast tjänligt vatten används
 Skadedjur och skadeinsekter ska bekämpas effektivt
 Regelbunden rengöring av utrustningar, lokaler, transportmedel
 Regelbundet underhåll av utrustningar, lokaler, transportmedel
 Temperaturen i livsmedel och lokaler ska följa gällande regler

HACCP 
System som identifierar, bedömer och styr faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.

 Identifiera vilka faror som finns i produktionen, var dessa faror finns och var i 
processen dessa faror kan styras (upprätta flödesschema för varje produktkategori)

 Bestäm kritiska styrpunkter 
 Bestäm gränsvärden för de kritiska styrpunkterna
 Utarbeta ett system för övervakning av varje kritisk styrpunkt (tex mätning av 

temperatur och tid)
 Bestäm vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas om de kritiska gränsvärdena 

överskrids
 Verifiera att systemet fungerar genom tester och utvärderingar
 Upprätta dokumentation 

1.4 Hur genomförs egentillsynen
Egentillsyn genomförs årligen för att kontrollera att alla viktiga moment i produktionen, 
hanteringen och lagringen av honung sker enligt gällande lagar förordningar, föreskrifter mm. 
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Egentillsynen genomförs genom att en checklista löpande under året gås igenom och frågorna 
besvaras eller kommenteras tex genom att notera när en ej genomförd åtgärd senast ska vara 
klar. I checklistan är lagkrav markerade med X och kritiska punkter med X, övriga med X.

Underlaget för denna Egentillsyn har hämtats bl a från SBR Bihusesyn, Sigill biodling och BF 
kvalitetssäkringssystem. 

Binäringens branschregler  (Nationella riktlinjer för god hygienpraxis vid produktion och 
hantering av honung) enligt punkt 2 har beaktats.

1.5 Disponering
Detta dokument har följande disponering

1. Inledning
2. Referenser
3. Uppgifter om verksamheten
4. Allmänna regler
5. Miljö- och hälsoskydd
6. Arbetsmiljö
7. Livsmedelssäkerhet
8. Bisjukdommar
9. Kontroll av utrustningar
10. Kontroll av fordon
11. Kontroll av lokaler
12. Kontroll av arbetskläder
13. Dokumentering
14. Riskanalys
15. Processbeskrivning
16. Rutinbeskrivningar

Bilaga 1 Faro- och Riskanalys, HACCP
Bilaga 2 Branschregler
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2 REFERENSER
Tillämpliga föreskrifter m.m.

Lagen 2006:804

Förordningen SFS 2006:813

Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter 

Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel 

Förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor 
som gäller livsmedelssäkerhet

Förordningen (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

Förordningen (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av 
animaliskt ursprung
  
Förordningen (EG) nr 854/2004 om offentlig kontroll av foder och livsmedel

Förordningen (EG) nr 882/2004 om särskilda regler för kontroll av livsmedel av animaliskt 
ursprung

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och presentation av livsmedel

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:23) om avgifter

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung

Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:3) om karenstider vid hantering av livsmedel 
från djur som behandlats med läkemedel

Livsmedelsverkets vägledning om livsmedelshygien

Livsmedelsverkets vägledning om godkännande och registrering av anläggningar

Livsmedelsverkets vägledning om märkning och presentation av livsmedel 

Rådets direktiv 2001/110/EC om honung med Kommissionens förklarande not rörande 
implementering av direktivet
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3 Hygieniska krav m.m. när det gäller hantering av honung

Grundläggande krav när det gäller all livsmedelshantering finns i Europaparlamentets och 
Rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien. Reglerna är mycket generellt 
hållna och innehåller således inga detaljerade regler. Förordningen kompletteras genom 
Livsmedelsverkets nationella föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien. 
Grundläggande krav för alla slag av livsmedel har samlats i nämnda föreskrifter som skall 
tillämpas från och med 2006. Nytt i förhållande till äldre bestämmelser om egentillsyn,  
livsmedelslokaler, hantering, personalhygien m.m. är att företagens* ansvar i fråga om säkra 
livsmedel tydliggörs. Företagarna skall i erforderlig omfattning följa fastställda regler i fråga 
om hygien och som regel göra upp kontrollplaner som bygger på HACCP-principerna 
(HACCP = Hazard Analysis Critical Control Point = faroanalys och kritiska styrpunkter).

*Varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de  
verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktion-, bearbetning- och  
distributionskedjan av livsmedel. (EG 178:2002). Till exempel kan en privatperson som  
bereder livsmedel för regelbunden försäljning till allmänheten, bedömas vara ett  
livsmedelsföretag. 

Reglerna riktar sig till alla som utövar någon form av verksamhet i något led i 
livsmedelskedjan, från primärproduktion av livsmedel till lagring, transport, försäljning eller 
annat tillhandahållande till konsument. 

Enligt 5 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien krävs 
godkännande av anläggning för bl.a. beredning, behandling eller bearbetning av livsmedel. 
Godkännande myndighet kan dock besluta om att sådant godkännande inte behövs på grund 
av att verksamheten endast är av mindre omfattning och av enkel karaktär och inte medför 
mer än små hygieniska risker. 

Tidigare i dessa riktlinjer har klargjorts honungens unika karaktär som visar på att de 
hygieniska riskerna med honung och honungshantering är näst intill obefintliga. Kriteriet för 
små hygieniska risker kan därför anses vara uppfyllt.

Den som säljer sin produktion till enskilda konsument och till lokala detaljhandelsföretag 
behöver inte ha sin anläggning godkänd. Registrering kan behövas.
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4 UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

4.1 Verksamhetens art: 
Verksamheten omfattar Biodling och Honungsproduktion/honungshantering och bedrivs i 
(ortens/områdets namn). Årsproduktionen beräknas till X – XX ton. Producerad honung säljs 
huvudsakligen ……….. men även till……………………... 

4.2 Omfattning
I verksamheten ingår XX - XXX produktiva bisamhällen och lokaler och utrustningar är 
dimensionerad för hantering av upp till högst XX ton honung/år. ( Exempel på övrig 
verksamhet: Dessutom odlas drottningar i egen regi och ram- och rensvax smälts och gjuts om 
för eget bruk. Huvuddelen av all utrustning köpts och endast en ringa del tillverkas i egen 
regi.)

4.3 Lokaler
I verksamheten ingår XX lokaler, (Exempel på beskrivning av lokaler Bihuset och ett litet 
kallförråd. Lokalen ”Bihuset” har 3 avdelningar, 3 skilda rum. En del används för 
honungshantering omfattande slungning, silning och tappning i 30 l hinkar samt i begränsad 
omfattning för ympning och tappning på burk. En del används dels för temporär lagring av 
hinkar och dels för förvaring och underhåll av utrustning. En del används för 
snickeriverksamhet och allmän underhållsverksamhet. I anslutning till Bihuset finns en 
carport som används för bil och släpvagn samt som kallförråd. Ett litet kallförråd om 10 kvm 
används för temporär lagring av utsorterade ramar, smält vax mm.)

4.4 Personal
Verksamheten bedrivs av en deltids/heltidsarbetande personal

4.5 Ansvarsförhållanden
Ansvarig för att egentillsynprogrammet/egenrevisionen uppdateras och följer lagar och 
förordningar samt ansvarig för förändringar (uppdateringar) är ……………………(namn på 
produktansvarig). 

Ansvarig för att egentillsynprogrammet följs är den som är produktansvarig för honungen.

Ansvarig för maskiner är produktansvarig.

4.6 Dokumentation
Genomförda kontrollaktiviteter dokumenteras i en checklista samt i nedanstående blanketter
- Blankett 1 för spårbarhet av honungspartier
- Blankett 2 för uppföljning av rengöring / städning
- Blankett 3 för uppföljning av viktkontroll
- Blankett 4 för uppföljning 
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Checklistan och Blanketterna förvaras i ”Arbetspärmen

5 ALLMÄNNA REGLER

5.1 Uppställning av kupor
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Är biinnehav (antal)och 
uppställning (kartmarkering) 
anmält till länsstyrelsen?

X

Finns uppgift om ägare av 
bigården vid varje bigård?

x

Är bikuporna i gott skick och 
stabilt uppställda?

x

Är kuporna placerade på en 
miljö- och säkerhetsmässigt 
acceptabel plats med hänsyn 
till såväl bin som omgivning?

x

Finns beskrivning som visar 
placering av vax, tapprum, 
emballagehantering, 
kemikalieförvaring

Verbalt redovisat i 
verksamhetsbeskrivni
ngen

x
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6 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD

6.1 Säker förvaring av kemiska produkter
Ja Nej Ej

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns säkerhetsdatablad förde 
kemiska produkter som används?

(Ex: Finns för 
oxalsyra, myrsyra) X

Förvaras kemikalier avskilt från 
livsmedel, obehöriga och barn?

X

Förvaras kemiska 
bekämpningsmedel klass 2 
(Apistan) i separat frostfritt 
utrymme av god standard och 
med god ventilation?

(Ex  Apistan har inte 
inköpts ännu)

X

Förvaras kemikalier i 
originalförpackning eller i märkt 
förpackning

X

6.2 Godkända kemiska medel
Ja Nej Ej

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Används enbart kemiska 
bekämpningsmedels som är 
godkända av 
Kemikalieinspektionen för 
biodling i anslutning till 
honungsproduktion?

X

Lämnas kemikalier som inte är 
godkända, för gamla eller 
överflödiga omedelbart till 
destruktion?

x

Används endast Apistan, 
Apiguard, myrsyra, oxalsyra, 
och/eller mjölksyra vid 
bekämpning av Varroa?

X

Är livsmedelsgodkänd ättiksyra 
det enda kemiska medlet som 
används för att skydda utbyggda 

X
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vaxkakor mot skadedjur?

Ja Nej Ej
här

Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Är bittermandelolja det enda 
kemiska medel som används vid 
hantering av bin?

X

Avstås från att använda 
petroleumprodukter eller andra 
kemiska medel i biodlingen för 
bekämpning av myror

X

6.3 Säker hantering
Ja Nej Ej

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har den som utfört 
bekämpningen av Varroa med 
Apistan behörighet att göra detta?

X

Följs Jordbruksverkets 
rekommendationer för 
Varroabekämpning med 
ekologiska metoder vid 
användning av organiska syror?

X

Finns dokumentation över 
hantering av de organiska syrorna 
som används

Se SDS X

6.4 Behovsanpassad kemikalieanvändning
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

När kemiska bekämpningsmedel 
används i biodling och 
vaxhantering, kan val av metod, 
dos och medel motiveras och 
dokumentation över detta 
uppvisas?

SjV 
rekommendationer 
följs

x

Finns det en plan för att undvika 
Apistan-restens?

(Ex: Behandling sker 
enbara vart 3;e år)

X
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Avstås från bekämpning i 
förebyggande syfte?

6.5 Producentansvar

Ja Nej Ej 
här

Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Om varorna förpackas i 
konsumentförpackning finns då 
anslutning till återvinningssysten 
REPA?

(Ex: Leverans sker i 
plastburkar och hink 
som är godkända)
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7 ARBETSMILJÖ

7.1 Skyddsutrustning
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Används personlig 
skyddsutrustning 
(skyddsglasögon, handskar) då det 
finns risk för hudkontakt med eller 
inandning av bekämpningsmedel 
och syror eller vid andra riskfyllda 
moment i arbetet?

X

Är arbetsmiljön godtagbar 
avseende temperatur (< 25 
grader), luftfuktighet ( 40< x< 80) 
och ljudnivå?

Hörselskydd används 
vid avtäckning med 
maskin

x

Finns relevant Första förbands-
utrustning på arbetsplatsen? x

7.2 Allergiskydd
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns medicin mot allergireaktion 
vid bistick med gällande sista 
förbrukningsdatum? 

X
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8 LIVSMEDELSSÄKERHET

8.1 Honungens Sammansättning
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Kontrolleras den honung som säljs 
och uppfyller den kvalitetskraven 
vad gäller smak, vattenhalt, lukt 
och jäsning?

X

Kontrolleras årligen den honung 
som säljs och uppfyller den 
kvalitetskraven vad gäller HMF, 
ledningsförmåga, diastas och 
pollen? 

(Ex  Prov sänds till 
Honungsringen)

X

8.2 Hantering av honung
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns rutiner för att säkerställa att 
honungsemballaget är skyddat och 
täckt?

x Hinkar förvaras 
staplade och burkar 
förvaras i 
originalemballaget

X

Kontrolleras årligen den honung 
som säljs och uppfyller den 
kvalitetskraven vad gäller HMF, 
ledningsförmåga, diastas och 
pollen? 

( Ex v Prov sänds till 
Honungsringen)

X

Är händer och skyddsutrustning 
rena vid all hantering av honung 
(slungning, tappning) och finns en 
rutin som säkerställer detta?
Se även pkt xx 

X

Är lokalerna där honung hanteras 
rena och i god ordning?
Se även pkt 12

X
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8.3 Lagring och transport
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Förvaras/packas honungen i kärl 
avsedda för livsmedel och försluts 
de på ett sätt som säkerställer att 
det inte finns risk för 
föroreningar?

X

Förvaras och hanteras 
honungsemballage så att det hålls 
rent?

x

Förvaras honungen svalt? x

8.4 Återanvändning av kärl
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Om kärl där honung förvaras 
återanvänds (dvs inte köps nya) 
rengörs de då med varmt vatten 
och miljömärkt rengöringsmedel?

X

8.5 Märkning
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Är märkningen på förpackningen 
på svenska?

X

Saluförs och märks 
honungsförpackningarna enligt 
reglerna?

(Ex Vid lev av hinkar 
lämnas uppgift som 
avser hela 
leveransen.)

X

Om något tillsättes, sker det då 
enligt gällande föreskrift?
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8.6 Ursprung och Spårbarhet
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Om du köper in honung från 
andra företag eller personer för 
vidareförsäljning kan du vid 
varje givet tillfälle uppge vilken 
person du köpt honungen från?

Om du säljer honung till 
grossist eller annan biodlare kan 
du vid varje givet tillfälle uppge 
vilket företag som köpt honung?

Se bilaga 1 Blankett 
för spårbarhet av 
levererad honung

X

Tas referensprover vid varje 
tappningstillfälle och sparas det 
i minst två år och finns register 
över referensproverna?

X

Finns det en återkallelseplan för 
honungen så att kan återkalla 
produkter vid behov (om tex 
kontaminering upptäcks efter 
leverans)?

Se bilaga 2 
Återkallelseplan

X

Om du köper in honung från 
andra företag eller personer för 
vidareförsäljning kan du vid 
varje givet tillfälle uppge vilken 
person du köpt honungen från?

8.7 Vattenkvalitet
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har godkänt vattenprov tagits 
under den senaste 2-årperioden?

X

(Ex:Rekonditioneras 
reningsfiltren regelbundet enligt 
tillverkarens anvisningar?)

(Ex: Var 14:e dag) X
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8.8 Rökkvalitet
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Används enbart obehandlade 
träprodukter och andra icke 
fossila bränslen av växtmaterial 
i rökpusten?

X

8.9 Riskanalys
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har riskanalys genomförts Se bilaga 3 X

8.10 Vaxhantering
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Om Apistan används finns en 
beskrivning över hur det gamla 
vaxet hanteras?

(Ex: Ännu ej 
aktuellt)

Om Apistan används, kan det 
styrkas med dokumentation (tex 
skötselplan) att vaxet i 
yngelrummet byts minst vart 3:e 
år och att detta inte återanvänds 
i i biodlingen?

Se 
Verksamhetsbeskriv
ningen

X

Förvaras vax så att det inte kan 
komma i kontakt med bin?

X

Förvaras vaxet så att risken för 
skadedjursangrepp minimeras?

x
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8.11  Utbildning
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har utbildning i 
livsmedelshygien genomförts

(Ex: Adekvat 
kunskap bedöms 
finnas)

X

Finns gällande regelverk 
tillgängliga och är de 
uppdaterade?

 
(Ex: Finns på nätet) X
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9 BISJUKDOMAR OCH DJUROMSORG

9.1 Flyttningstillstånd och rapportering
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns tillstånd för flyttning av 
bin eller biodlingsmateriel över 
församlingsgränser?

(Ex: Kursen 
Godkänd biodlare 
har genomgåtts 
men kontakt med 
bitillsynsmannen 
saknas)

07-03-
01

X

Om det finns misstanke om 
angrepp av amerikansk 
yngelröta, kvalster eller varroa 
anmäls detta till 
bitillsynsmannen eller 
länsstyrelsen?

X

Ges tillsynsmannen den hjälp 
som behövs vid undersökning 
av bisamhällen eller bigårdar?

X

Om levande vuxna bin, larver, 
puppor, sperma eller ägg och 
biodlingsmaterieal importeras 
eller exporteras finns tillstånd 
för detta?

9.2 Bekämpningsåtgärder
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Följs angivna åtgärder för 
bekämpning av sjukdom hos 
bisamhället?

(Ex: Ännu har inga 
sjukdommar 
konstaterats)

X

Följs reglerna om förintande av 
bisamhällen?

(Ex: Ännu har inga 
sjukdommar 
konstaterats)

X
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9.3 Förvaring av vax

Ja Nej Ej 
här

Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Följs föreskrifterna om 
förvaring av bibostäder, bivax 
och avfall av honung eller bivax 
i samband med smitta?

X

Används godkända medel vid 
bekämpning av vaxmott?

(ex ättiksyra) X
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10 KONTROLL AV UTRUSTNINGAR

10.1 Renlighetskontroller
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Rengörs Avtäckningsmaskin 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

Rengörs slungan och sumpen 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

Rengörs pump och slangar 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

Rengörs silutrustningarna 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

Rengörs klarningstanken 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

10.1 Funktionskontroller
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Görs en ordentlig kontroll av 
status, och funktion i god tid 
före säsongstart av 
avtäckningsmaskinen?

X

Görs en ordentlig kontroll av X
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status, och funktion i god tid 
före säsongstart av slungan?

Ja Nej Ej 
här

Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Görs en ordentlig kontroll av 
status, och funktion i god tid 
före säsongstart av 
klarningstanken?

X

Görs en ordentlig kontroll av 
status, och funktion i god tid 
före säsongstart av 
silutrustningen?

X

Görs en ordentlig kontroll av 
status, och funktion i god tid 
före säsongstart av vågar?

X
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11 KONTROLL AV FORDON OCH 
TRANSPORTUTRUSTNINGAR

11.1  Bil
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har skatten betalts och finns 
gällande trafikförsäkring?

X

11.2  Släpvagn
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Har skatten betalts och finns 
gällande trafikförsäkring?

X

11.3  Rullvagnar

Ja Nej Ej 
här

Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns lock och spännremmar till 
rullvagnarna?

X
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12 KONTROLL AV LOKALER

12.1 Slungrum
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Rengörs tak, väggar och golv 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

Kontrolleras 
ventilationsutrustning, avfuktare 
mm för säsongstart?

X

12.2 Förrådsrum
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Rengörs tak, väggar och golv 
noggrant före säsongstart, efter 
säsongslut och erforderligt 
under drift enligt 
rutinbeskrivning?

X

12.3 Kontroll av skadedjursangrepp
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Kontrolleras årligen ev angrepp 
av skadedjur?

I samråd med 
saneringsfirma X
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13 KONTROLL AV ARBETSKLÄDER

13.1 Skyddskläder
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Kontrolleras före användning att 
overall, handskar mm att de är 
helt bitäta

X

Kontrolleras för användning att 
skyddsglasögon, 
gummihandskar mm är hela 

X

13.2 Kläder för slungning och tappning 
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Används enbart speciella kläder, 
(hårskydd, skjorta, byxor) vid 
slungning och tappning och 
kontrolleras regelbundet att 
dessa är hela och rena

X

Finns klädskåp för dessa 
kläder?

X

Finns Omklädnadsmöjlighet i 
anslutning till klädskåpet

X

 

13.3Tvättställ
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns möjlighet till handtvätt 
med flytande tvål och med 
pappershanddukar

X

 

13.4 Personaltoalett
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns personaltoalett? X
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14 DOKUMENTERING

14.1 Journalföring
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Dokumenteras det som krävs 
enligt regelverket och arkiveras 
det i minst 5 år?

X

Journalförs åtgärder i 
biodlingen löpande? 

X

Finns dokumentation över 
förbrukning av de kemiska 
ämnen som används i biodling, 
vaxhanteringen och 
honungshanteringen?

X

14.2Skötselplaner
Ja Nej Ej 

här
Kommentar och 
Åtgärdsförslag

Åtgärdat 
datum

Krav
nivå

Finns det en dokumenterad plan 
för skötsel av biodlingen där 
planerade åtgärder och 
behandlingar dokumenteras

Se Verksamhetsplan X

15 RISKANALYS METODBESKRIVNING

15.1 Beskrivning av steg i processen enligt HACCP-principer
A. Identifiera de faror som måste förebyggas, elimineras eller reduceras till en acceptabel 
nivå. 
B. Identifiera kritiska styrpunkter i det steg eller de steg där kontroll är nödvändig för att 
förebygga eller eliminera en fara eller för att reducera den till en acceptabel nivå 
C. Fastställa kritiska gränser vilka skiljer acceptabelt från icke acceptabelt i de kritiska 
styrpunkterna i syfte att förebygga, eliminera eller reducera identifierade faror. 
D. Upprätta och genomföra effektiva förfaranden för att övervaka de kritiska styrpunkterna. 
E. Fastställa vilka korrigerande åtgärder som ska vidtas när övervakningen visar att en kritisk 
styrpunkt inte är under kontroll. 
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F. Upprätta förfaranden, vilka ska genomföras regelbundet, för att verifiera att de åtgärder 
som avses i A-E fungerar effektivt. 
G. Upprätta dokumentation och journaler avpassade för livsmedelsföretagets storlek och art 
för att visa att de åtgärder som avses i A–F tillämpas effektivt. 
H. Ompröva dessa förfaranden och göra nödvändiga ändringar när en förändring sker i 
produkten, processen eller i något hanteringssteg, 

15.2 Generell riskanalys
Vid skörd:
Vid tillsättning i bisamhället skall ramar vara rena och mögelfria. 
Lådor eller ramar skall inte ställas direkt på marken. 
Vid plockskattning skall ramarna placeras i rena lådor.

Risk: Ackumulering av medel mot varroa samt kontaminering med jordbakterier och/eller  
jordpartiklar
Åtgärd: Lådor och ramar bör inte ställas direkt på marken. Härigenom undviks kontakt med 
jord eller damm och därmed minimeras risk för kontaminering av mikroorganismer. Speciellt  
avses risker med Clostridium Botulinum eller andra bakterier. Undvik damm från öppen jord.

Transport från bigård till utrymme för slungning:
Lådor med ramar skall skyddas från damm och smuts från transportfordonet eller i annat 
avseende under själva transporten samt vid eventuell mellanlagring före slungning. 

Risk: Att damm och andra främmande partiklar följer med in i slungrummet.
Åtgärd: Lådor skall vara skyddade på lämpligt sätt vid transport samt mellanlagring.

Utrymme för honungshantering
Samma utrymme kan användas för såväl avtäckning/slungning som packning under 
förutsättning att åtskillnad görs i tid. Det är inte lämpligt att hantera skattlådor samtidigt som 
packning av färdig honung utförs. 

Utrymmet skall vara så utformat att risken för kontaminering minimeras. Utrymmet skall vara 
lätt att hålla rent och en plan för rengöringen, innefattande metod och intervall, skall  
upprättas. Golv, väggar och tak skall vara möjliga att våttorka för att undvika att smuts 
och/eller partiklar faller ner i honungen. Kärl där honungen hanteras bör om möjligt vara 
täckta för att undvika kontaminering. Städrutinerna skall dokumenteras. Detta är särskilt  
viktigt om verksamheten bedrives av fler än en person. Utrymmet skall ha tillräcklig 
belysning för att underlätta arbetet att undvika förorening. Lampor skall vara skyddade så att 
inget glas från glödlampor eller skärmar kan komma i avtäckningskärl eller slunga. Skydd 
mot skadeinsekter, skadedjur och flygande insekter skall finnas. (Rådgör gärna med en 
saneringsfirma om de lokala riskerna.) Lättillgänglig möjlighet att tvätta händer och redskap 
skall finnas. Vattnet skall vara av dricksvattenkvalité. Arbetskläder, rock eller overall samt 
hårskydd, avsedda endast för honungsarbetet skall användas. Rock eller overall bör inte ha 
utvändig öppen bröstficka. Klocka och smycken bör inte användas vid slungningen. Tillgång 
till toalett med handtvätt bör finnas. Engångshanddukar och flytande tvål skall användas.

Bin skall undvikas i slungutrymmet. Särskild fälla (ljus med elavdödare) eller utsläpp bör 
ordnas för att minska risken för bin i den silade honungen.
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Avtäckning och slungning:
Skattlådor placeras på rent underlag före avtäckning och slungning.

Lämplig plats med tillräckligt arbetsutrymme för avtäckning skall finnas för att förhindra 
kontaminering från skattlådor och främmande partiklar som kan följa med dessa.

Avtäckningssump/bricka bör inte vara galvaniserad plåt med lödda falsar.
Slungan skall vara väl rengjord och torr före första slungning. Slungan bör vara i rostfritt stål 
eller plast. Slungor av annat material bör rengöras mellan slungningstillfällena för att 
förhindra kontaminering av metaller från slungan.

Risk: Honung som kommer från sumpen kan vara kontaminerad med främmande partiklar 
eller ämnen som bly och tenn. 
Åtgärd: Gå igenom hanteringen för att bedöma var kontaminering kan ske. Gör en plan för 
byte av allt material (t ex slunga, avtäckningsbricka eller sump) som kommer i kontakt med 
honungen till plast, rostfritt eller aluminium.
 
Silning/separering:
Silar skall vara väl rengjorda och torra före första silningen. Dessutom skall utsidan av silarna 
kontrolleras med avseende på partiklar som kan följa med ned i den silade honungen

Risk: Kontaminering med främmande partiklar.
Åtgärd: Kontrollera att silen inte är skadad och att utsidan av silen är ren.

Kristallisation:
Honung överförs till väl rengjort kärl/tank avsett för livsmedel för kristallisation. 

Kärl med honung som lagras utanför rent rum/utomhus eller under tak/presenning skall 
kontrolleras med avseende på yttre föroreningar innan de tas in i tapprum för tömning.

Inköpt honung skall kunna spåras till leverantör och kvalitetstestas före inblandning/packning.

Risk: Kontaminera honung
Åtgärd: Kontroll av renhet och eventuell avtorkning av kärl

Tappning av färdig honung:
Förpackningsmaterial skall vara nytt eller mycket väl rengjort begagnat, torrt och avsett för 
livsmedel. Det ska ha tät förslutning (glas/plastburk alternativt hink med tättslutande lock).  
Helst skall nya burkar och lock användas. Begagnade burkar och lock skall noga kontrolleras 
med avseende på eventuella föroreningar, glasskador respektive rost.
Lagring av förpackningsmaterial före tappning skall ske på sådant sätt att kontaminering med 
damm, smuts och annat inte kan ske.
Uppvikning/hopsättning av kartonger för honungsburkar bör inte ske i direkt anslutning till 
packning på grund av risken för kontaminering från kartongerna.

Risk: Glas- eller plastbitar, smuts eller andra partiklar i förpackningsmaterialet som kan ligga 
kvar i produkt efter fyllning.
Åtgärd: Kontrollera alltid emballage och lock före fyllning för att avlägsna fasta föroreningar 
lämpligen genom att vända emballaget före fyllning. 

21EgenKONTROLL_CJ_07a.doc 2012/02/14



Lagring av förpackningsmaterial före tappning skall vara så att föroreningar inte kan komma 
in.

Lagring färdigtappad honung:
Färdigtappad honung i konsumentförpackning bör skyddas från yttre föroreningar.

 15.3 Generell slutsats
Inga mikrobiologiska, kemiska eller fysikaliska risker kan dock identifieras som kan medföra 
att fara uppstår. Rent allmänt kan honungshantering betraktas som en verksamhet som medför 
mycket små hygieniska risker.

16 Riskanalys avseende företaget

16.1.1 Kriterier och bedömningsgrunder
Bedöm Mikrobiologisk, Kemisk, Fysikalisk Risk samt sannolikheten att risk föreligger för 
varje processteg med nedanstående bedömningsgrader.

Bedömning av grad för riskfaktorer:
1=obefintlig risk
2=ganska liten risk
3=risk finns
4=risk är stor
5=mycket stor risk

Bedömningsgrad > 3 kräver förebyggande åtgärder. < 3 kräver uppmärksamhet

Bedömningskriterier för sannolikheten att risken förekommer:
1=osannolik
2=förekommer sällan
3=kan förekomma
4=förekommer några gånger per månad
5=förekommer ofta

Multiplicera risk med sannolikhet. Om kvoten är > 14 skall dessa punkter i flödet ständigt 
övervakas. Kvot 14 – 25 är kritiska styrpunkter och skall ständigt övervakas/styras och 
dokumenteras.

16.2 Beskrivning av Processtegen

16.2.1 Honungshantering
Hemtagning av skattlådor
Honungsproduktionsprocessen startar med att lyfta av de skattlådor som är klara för skattning, 
dvs där huvuddelen av alla celler är täckta, och sätta dem på bitömmarbottnar för att få bort 
alla bin. Därefter lastas de på släpvagn där de staplas på rullvagnar för att utan tunga lyft 
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kunna rullas in i slungrummet. Lådstaplarna förses med lock för att hindra att bin, damm och 
smuts kan komma på ramarna.

Avtäckning
Avtäckning av ramarna sker med en avtäckningsmaskin, se bild 2. Täckvax och spillhonung 
hamnar i maskinens uppsamlingskärl som har nätbotten som tillåter honungen att rinner ner i 
ett uppsamlingskärl. Ofullständigt utbyggda ramar som avtäckningsmaskinen inte klarar av 
avtäcks för hand med handredskap vid en enkel avtäckningsbricka. Se bild 3. De avtäckta 
ramarna placeras efter hand i slungan. 
Täckvaxet från dagens intagna skattlådor får ligga kvar i maskinen under natten för att 
huvuddelen av honungen ska rinna av. Vaxet flyttas över till plastlådor för senare smältning 
innan nästa dags/omgångs avtäckning påbörjas.

(Ex: Bild 2 Avtäckningsmaskin) (Ex Bild 3 Avtäckningsbricka)

Slungning
När slungan fyllts med ramar stängs locket och rotationen startas. Efter en tid skiftas 
rotationsriktningen för att båda sidor på ramen ska tömmas. Slungan har värmeslingor i botten 
och honungen värms till strax under 30 grader innan den får rinna ner i den sk sumpen. (Ex: 
Se bild 4.) I sumpen rensas honungen från större vaxbitar. När slungan tömts på honung 
startas pumpen, (Ex se bild 5), som pumpar honungen från sumpen till en klarningstank.
De slungade ramarna sätts tillbaka i skattlådorna för att senare transporteras tillbaka till  
bigården.

(Ex: Bild 4 Slunga och sump) (Ex: Bild 5 Pump)

Klarning 
Klarningstanken, (ex: se bild 6,) är en utrangerad mjölktank på ca 500 l där kylaggregatet 
ersatts med en värmepatron och cirkulationspump så att honungen kan hållas vid ca 30 grader 
under ett antal timmar (natten). Vaxrester, pollen, mm flyter då upp och kan skummas av. 
Honungen kan nu tappas upp i 30 l hinkar av godkänd typ. Lock sätts på och hinken ställs i 
förrådsrummet i avvaktan på leverans.

(Ex: Bild 6 Klarningstank)

Finsilning
Om finsilad honung ska levereras så pumpas honungen från från klarningstanken till en 
rotationssil, (ex: se bild 7). Från silen tappas honungen i 30 l hinkar för senare leverans eller 
för ympning och lagring för senare transport till XXX för tappning på 
konsumtionsförpackningar.

(Ex: Bild 7 Rotationssil)
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Leverans Transport
Hinkarna lastas på släpvagn och täcks med en presenning under färden. Om honung levereras 
i palltank ombesörjer köparen transporten.

Tappning på konsumtionsförpackning
Denna tjänst köps från tex Klas Olof Ohlsson, Biodling, som säljer denna typ av tjänster och 
som har utrustning för värmning, dosering och etikettering.

16.2.2 Vaxhantering
Vax från utsorterade gamla ramar smälts och rensas i egen vaxrensningsutrustning. Vaxet 
smällts genom att ånga från en lågtryckspanna och rensningen sker genom silning.

Vaxet förvaras intill dess det smälts igen och gjuts om till vaxkakor (mellanväggar)

Vax som kommit i kontakt med Apistan eldas upp och kommer inte med i hanteringen igen.
Avtäckningsvax hanteras separat men smälts, rensas och gjuts på sätt enligt ovan.

16.2.3  Skötsel av bisamhällena

 16.3 Analys 
Se bilaga 1

17 RUTINBESKRIVNINGAR

17.1 Skydd av emballage
Glas och plastburkar förvaras i originalförpackning som öppnas först vid tappningstillfället. 
Glasburkar som ska återanvändas diskas i maskin och får lufttorka upp och nedvända och 
förvars därefter i tättslutande kartonger. Locken förvaras i plastpåsar.

Hinkar diskas noggrant och får lufttorka upp och nedvända och lagras sen i staplar om 10 – 20 
st och översta hinken förses med lock. Locken förvaras i plastpåsar.

 17.2 Städning

17.2.1 STÄDNING OCH RENGÖRING
Städning av slungrummet , förrådsrummet, personaltoalett:
När: före första slungningsomgången och sedan löpande vid behov samt efter 
säsongsavslutning

Golv väggar i slungrum
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Golven rengörs efter varje användning av lokalen. Väggar upp till brösthöjd avtorkas en gång 
i månaden eller vid behov. Väggar över brösthöjd rengörs en gång per år.

Golv fuktsvabbas eller skuras och vaxrester bortskrapas. Väggar avtorkas

Golv väggar i förrådslokaler
Golv och dörrar rengörs en gång i kvartalet eller vid behov. Väggar en gång per år.

Golv fuktsvabbas och väggar avtorkas.

Golv väggar i personaltoalett 
Golv och väggar rengörs en gång per vecka eller vid behov. Väggar en gång per månad. 
Toalettstol och en gång i veckan eller oftare vid behov.

Golv fuktsvabbas och väggar avtorkas. Hur: Golv och väggar rengörs en gång per månad eller 
vid behov. Väggar en gång per år.
.

17.2.2 Arbetskläder
Kontroll av ”arbetskläder för honungshantering”
När: före första användningstillfället och sedan löpande vid behov samt efter 
säsongsavslutning
Vad: Kontroll av att arbetskläderna är rena och fria från smuts och lösa partiklar 

17.3 Rengöring av maskiner och utrustningar

17.3.1 Rengöring av maskiner
Rengöring avtäckningsmaskin, slunga, honungspump med slangar, tank, silutrustning,
När: före första användningstillfället och sedan löpande vid behov samt efter 
säsongsavslutning

Utrustningarna rengörs efter användning och före användning efter längre uppehåll ( > 2 
veckor). Tankar, pumpar slangar som ingår i slutna system rengörs vid längre uppehåll.

Rengöring med varmt vatten. Maskinytor och övrig inredning avtorkas. Tankar, pumpar 
slangar och kärl diskas efter blötläggning. De lufttorkas på sådant sätt att vatten inte kan bli 
kvar någonstans.

17.3.2  Rengöring av utrustningar
Rengöring kärl, handverktyg, 
När: före första användningstillfället och sedan löpande vid behov samt efter 
säsongsavslutning

Rengöring med varmt vatten. och alltid efter användning
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 17.4 Märkning och Spårbarhet 
Förpackning skall märkas enligt gällande föreskrifter (LIVSFS 2004:27) om märkning och 
presentation av livsmedel, d.v.s. honungens beteckning, namn på producenten, adress eller 
telefonnummer, nettovikt och bäst före datum och i övrigt enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung. Honungen skall gå att spåra till tappningstillfälle 
och tappningsställe samt om blandning av satser skett. Spårbarhet skall finnas bakåt och 
framåt.

Varje slungningsomgång dokumenteras i spårbarhetsblanketten genom notering av
tidpunkt för slungning och tappning 
mängd (antal hinkar, totalvikt)  
aktuella bigårdar
leveranstid och mottagare

Ett referensprov tas vid varje slungningsomgång.

Ovanstående uppgifter lämnas i samband med leveransen, som även finns dokumenterad i 
bokföringen.

17.5 Rekonditionering av vattenreningsfilter 
Vattenfiltret sköts enligt tillverkares rekommendationer och rekonditioneras (backspolas) var 
14:e dag och filtermassan byts vart 5:e år.

Vattenprover tas vart annat år.

17.6 Hantering av vax vid Apistananvändning 
I samband med att Apistanremsorna hängs in rödmarkeras närliggande ramar på ovanlisten. 
Dessa ramar kommer att eldas upp när de sorteras ut i samband med vårinspektionen. Ev 
kontaminerat vax kommer därför inte att återanvändas.

17.7 Skötselplan
Se dokumentet Verksamhetsplan 2007

17.8 Återkallelseplan

 
 ÅTERKALLESEPLAN FÖR LEVERERAD HONUNG
Vid upptäckt av allvarliga fel (som bedöms som hälsovådliga) i ett eller flera partier levererad 
honung ska: 

1. kontakt tas genast med dem som fått leveransen, se ”Blankett för spårbarhet av 
levererad honung”, för att ge information/varning samt återkalla partiet. Dessutom ska 
kontakt tas med det lokala Hälso- och Miljökontoret för att få råd och anvisning om ev 
ytterligare åtgärder
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2. ännu ej levererade partier kontrolleras

3. om skäl föreligger även informera biodlare i närheten

Lista över aktuella kunder
Namn adress tel nr mobil

Adresser till aktuella instanser
Miljökontoret 0xx – xx xxx
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18 BLANKETTER 
- Blankett 1 för spårbarhet av levererade honungspartier 
- Blankett 2 för uppföljning av rengöring / städning
- Blankett 3 för uppföljning av vågkontroller
- Blankett 4 för uppföljning av förbrukning av bekämpningsmedel  
- Blankett 5 för Registrering av referensprover
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Blankett 1 för spårbarhet av levererade honungspartier

Leveran-
tör

Tappnings-
datum

Netto
vikt kg

Datum-
märkning

Kund Leverans- 
Datum

Referens-
prov

2007
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Blankett 2 för uppföljning av rengöring / städning

Moment Genomfört
Datum

Kommentar
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Blankett 3 för uppföljning av viktkontroller

Datum Kontroll av 
våg

Felvisning Avlästa 
vikter

Korrigerade 
vikter

Åtgärd
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Blankett 4 för uppföljning av förbrukning av bekämpningsmedel  

Ämne Förbrukning Kvar i lager Ev åtgärd

Apistan

Myrsyra

Oxalsyra

Ättika
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Blankett 5 för Registrering av referensprover

Datum Märkning av provet Provet taget (datum) Provet kastas (datum) Analys, orsak
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