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Hej! 
Jag skriver till dig eftersom jag för tidningen Gaddens räkning undersöker varför 
man inte kan avgöra ursprungsländer på all importerad honung som säljs i 
Sverige trots att honung är ett livsmedel och därmed ska ursprungsmärkas. 
 
Vi tycker det är väldigt bra att honung ska märkas med i vilket eller vilka länder den 
skördats eftersom det gör att konsumenten kan göra ett medvetet val och välja att till 
exempel inte köpa honung från länder som slentrianmässigt behandlar sina bisamhällen 
med antibiotika i förebyggande sjukdomsbekämpande syfte. 
Men livsmedelsverket kräver inte i dagsläget att honung ska märkas med ursprungsland 
utan man kan, i enlighet med EUs direktiv, byta informationen om ursprungsland till 
”Blandning av EG-honung” eller ”Blandning av EG-honung och icke EG-honung” om 
honungen har sitt ursprung i mer än en medlemsstat inom EU eller i mer än ett land 
utanför EU. 
 

• Vad är din åsikt om konsumentens möjlighet att kunna göra ett medvetet 
val utifrån informationen ”Blandning av EG-honung och icke EG-
honung”? 

 
Naturligtvis skulle alla kunna välja att endast köpa Svensk honung som oftast är mycket 
noggrann märkt, men vi har ett underskott på svensk produktion så om vi inte kraftigt 
drar ner konsumtionen i Sverige är import nödvändig. 
Man kan såklart välja honung som är märkt med i vilka länder den skördats, men sådan 
information är det mycket ovanligt att man finner. 
Värdens största honungsexportör är Kina. I biprodukter från Kina har man vid ett flertal 
tillfällen hittat kloramfenikol, som är ett bredspektra antibiotika.. Kinesisk polis har 
också avslöjat en fabrik som tillverkade helt syntetisk honung. I USA har det gått så 
långt att man slutat importera kinesisk honung med följd att denna nu säljs på den 
europeiska marknaden. 
Vi ser dock aldrig någon honung som är märkt med ursprungsland Kina. Detta innebär i 
praktiken att konsumenten inte kan välja bort dessa produkter om hen så önskar. 
I Italien har man valt att ställa krav på att all honung ska märkas med 
ursprungsland/länder. Detta strider, enligt kommissionen, inte mot EUs regler. Vi är 
undrande till att Sverige inte följt Italiens exempel och ej heller arbetar för att märkning 
med ursprungsland/länder ska bli ett generellt krav inom EU. 
 

• Varför ska vi i Sverige ha en sämre märkning än i Italien så att 
konsumenterna inte kan göra medvetna val? 
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Som intresseorganisation för biodlingsbranschen är vi såklart intresserade av att se en 
förändring av märkningen på honung så att man kan avgöra var den har sitt ursprung. 
 

• Vi undrar om och i så fall hur du och ditt parti tänker arbeta för att få till 
stånd en förändring? 

 
För Biodlingsföretagarna 
 
Vänligen 
Mats Khakhar 
 
 
 
Ovanstående frågeställning skickas till utskottsmedlemmar, för samtliga partier, i Miljö- och 
jordbruksutskottet. 
Era svar kommer att publiceras i tidningen Gadden, som är Biodlingsföretagarnas medlemstidning. 
 
Biodlingsföretagarna är en branschförening för biodlare som på hel- eller deltid har sin utkomst från 
biodling. 
Föreningens målsättning är : 
Att främja förutsättningarna för ekonomisk bärkraftiga biodlingsföretag. 
Att vara en sammanhållande länk mellan biodlingsföretag, myndigheter och andra aktörer av betydelse 
för yrkesbiodlingen, samt att tillvarata yrkesbiodlingens intressen gentemot dessa. 
Att insamla och sprida kunskap och erfarenheter bland föreningens medlemmar. 

 


