
1. BETECKNING
Det är tillåtet att smaksätta honung med 
t.ex. aromämnen eller andra råvaror, 
förutsatt att produkten säljs under en 
rättvisande beteckning. Produkten är då 
en sammansatt produkt där honung ingår 
och det måste framgå av beteckningen. 
Försäljning av en sammansatt produkt un-
der beteckningen ”honung” är inte tillåtet.

Ett sammansatt livsmedel är en produkt 
som består av mer än en ingrediens.  
I 7 § LIVSFS 2003:10 anges att bageriho-
nung kan användas som en ingrediens i 
ett sammansatt livsmedel. Beteckningen  
”honung” får då användas i beteckningen 
på det sammansatta livsmedlet i stället 
för beteckningen ”bagerihonung”. Det 
innebär att det är möjligt att marknadsfö-
ra t.ex. ”hasselnötter med honung”, ”frukt 
med honung”, etc. 

I 2 § samma föreskrift anges att termen 
”honung” endast får användas till produk-
ter som definieras i bilaga 1 till föreskrif-
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ten. Följaktligen får en varas benämning 
inte innehålla ordet honung som en del i 
dess sammansatta namn (exempel ”xxx-
honung”, ”honungxxx”, ”xxxhonungxxx”) 
om produkten ej till fullo uppfyller kraven 
i föreskriften när det finns en risk att kon-
sumenter kan bli vilseledda.

2.* FÖRVARINGSANVISNING 
Anvisningen rekommenderar konsumen-
ten hur honungen lämpligast förvaras 
efter inköpet. Exempel: Förvaras bäst i 
rumstemperatur.

3. MÄNGD/NETTOKVANTITET 
Avser själva honungens vikt.  Emballage 
och etiketter får inte räknas in i nettokvan-
titeten. 

4. NAMN/FIRMANAMN OCH 
ADRESS till  företaget alternativt  
varumärkesägaren som låtit förpacka  
honungen ska anges.

5. DATUM FÖR MINSTA  
HÅLLBARHET är den dag fram till vilken 
honungen som förvarats på lämpligt sätt 
har kvar de särskilda egenskaper det nor-
malt förknippas med. Uppgiften ska skri-
vas Bäst före följt av datumet i ordningen 
dag, månad och år.

6. INGREDIENSER  
Huvudregeln är att alla ingredienser ska 
ingå som använts för att tillverka livsmedlet.

7.* URSPRUNG  
Det ursprungsland eller de ursprungsländer 
där honungen har skördats.

8. NÄRINGSDEKLARATION  
är obligatoriskt om honungsprodukten ska 
säljas till andra företag som ligger utanför 
angränsande län. Om honungsprodukten 
säljs direkt till konsument eller till företag 
som ligger inom länet eller angränsande län 
krävs ingen näringsdeklaration. 

OBLIGATORISKA UPPGIFTER LAGSTIFTNING
1. Beteckning  Art 171 och 7 §2

3. Nettokvantitet  Art 231

4. Namn/firmanamn och adress  Art 8.1h1 och 9.1h1                           
5. Datum för minsta hållbarhet  Art 9.1f 1

6. Ingredienser  Art 181

8. Näringsdeklaration  Art 30 - 351

*FRIVILLIGA UPPGIFTER   LAGSTIFTNING
2. Förvaringsanvisning    Art 251 
7. Ursprung   Art 261 och 361

Honung ska följa andra regler, läs faktabladet ”Märkning av honung” för mer information 
Läs mer om allmän märkning i broschyren ”Märkning av färdigförpackade livsmedel”
1 Förordning (EU) nr 1169/2011 
2 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung

Energi 1391 kJ/332 kcal

Fett 0,0 g

-varav mättat fett 0,0 g

Kolhydrat 81,5 g

-varav sockerarter 74,7 g

Protein 0,3 g

Salt 0,01 g

Näringsvärde per 100 g.

SENAST UPPDATERAD – 20180214



Ordernr: 8888

Datum: 22 Juli 2017

LEVERANTÖR: 
Företag 1 AB 
Gata 11
111 11 STAD 

KÖPARE: 
Företag 2 AB 
Gata 22
122 22 STAD 

TRANSPORTÖR: 
Företag 2 AB 
Gata 22
122 22 STAD 

ENHETANTAL BESKRIVNING

TOTALT: 30 kg

Honungprodukt

FÖLJESEDEL/TRANSPORTSEDEL 

1

 
OBLIGATORISKA UPPGIFTER             LAGSTIFTNING
 

1 Beteckning   4 §3

2.  Nettokvantitet  Art 23, 11 och art 3.1b2

3.   Avsändare: namn på eller firmanamn och adress     Art 3.1d2                             

4.   Köpare: namn på eller firmanamn och adress             Art 3.1c-f 2                               

5. Referens som identifierar partiet   Art 3.1g2 

6.   Transportör och mottagare av partiet  Art 3.1.c,e2 
1Förordning (EU) nr 1169/2011, om livsmedelsinformation 
2 Förordning (EU) nr 931/2011, om spårbarhetskrav 
3 Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung 
* art 18, förordning (EU) nr 178/2002
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Tänk på att livsmedel ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan*.  Nedan ges ett exempel hur en  
följesedel/transportsedel för honungsprodukter kan utformas.

Följesedel/transportsedel
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