
1a URSPRUNG Det ursprungs-
land eller de ursprungsländer där hon-
ungen har skördats ska anges på 
etiketten. Om honungen har 
sitt ursprung i mer än en medlemsstat 
inom Europeiska unionen (EU) eller i 
mer än ett land utanför EU, får dock 
denna uppgift i förekommande fall  
ersättas med följande beteckning: 
- blandning av EU-honung, 
- blandning av icke-EU-honung, eller 
- blandning av EU-honung och icke- 
EU-honung. 

1b  SPECIELLA KVALITETS-  
EGENSKAPER OCH REGIONALT  
URSPRUNG Beteckningarna blom- 
honung, nektarhonung, bladhonung, 
självrunnen honung, slungad honung  
och pressad honung får ersättas med  
enbart beteckningen honung. 

1c*  SPECIELLA KVALITETS-  
EGENSKAPER Det är frivilligt att 
ange produktens regionala (t.ex. län, 
kommun eller gård) eller topografiska 
ursprung (t.ex. bergshonung, skogs-
honung) och speciella kvalitetsegen-
skaper (t.ex.  nyslungad, rinnande)  
i beteckningen honung. 

1d*  NEKTARKÄLLA Även benäm-
ningarna blomhonung, nektarhonung, 
bladhonung, honung i vaxkakor, hon-
ung i bitar av vaxkakor, självrunnen 
honung, slungad honung och pressad 
honung får användas. Eventuella upp-
gifter om produktens ursprung från 
blommor eller växter, t.ex. ”raps- 
honung”, ”ljunghonung”, får också 
anges under förutsättning att den ute-
slutande kommer från angivna källan. 

Svensk nyslungad              
Ljunghonung
från Gotland 

Bäst före 15
   juni 2017

Förvaras  bäst i 
rumstemperatur

Företag X
Gata 2
111 23 stad

Vikt 500 gram

1a Ursprung

1c* Beteckning

1d* Nektarkälla

5 Bäst före dag

4 Namn/firma  
 namn och adress

1b Speciella kvali-        
 tetsegenskaper  
 och regionalt  
 ursprung

2* Förvarings- 
           anvisning

3 Mängd

Märkning av honung  
- konsumentförpackning 

FAKTA FRåN LIVSMEDELSVERKET

2* FÖRVARINGSANVISNING 
som rekommenderar konsumenten 
hur honungen lämpligast förvaras 
efter inköpet. Exempel: Förvaras bäst i 
rumstemperatur.

3 MÄNGD/NETTOKVANTITET  
avser själva honungens vikt eller vo-
lym.  Emballage och etiketter får inte 
räknas in i nettokvantiteten. 

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

5 BÄST FÖRE-DAG menas en 
dag fram till vilken honungen som 
förvarats på lämpligt sätt har kvar 
de särskilda egenskaper det normalt 
förknippas med. Ska anges som dag, 
månad och år.

 OBLIGATORISKA UPPGIFTER/LAGSTIFTNING 
1a. Ursprung  8 §2

1c.  Honung i beteckningen 4 §2                      

3.  Mängd/nettokvantitet Art 231

4.   Namn/firmanamn och adress Art 9.1h1, 8.1h1                             

5.   Bäst före dag                           Art 9.1f 1                               

FRIVILLIGA UPPGIFTER/LAGSTIFTNING

1b. Speciella kvalitetsegenskaper  

 i beteckningen                        6 §2                           

1d.  Nektarkälla i beteckningen  6 §2 

2. Förvaringsanvisning  Art 251

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 

* Frivillig märkning

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-11692011/
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/livsfs-200310/


Ordernr: 8888

Datum: 22 Juli 2015

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

Honung

FÖLJESEDEL/TRANSPORTSEDEL 

1

 OBLIGATORISKA UPPGIFTER           LAGSTIFTNING 
1 Beteckning  4 §3

2.  Mängd Art 23.11, 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. En referens som identifierar partiet  Art 3.1g2 
6.   Transportör och mottagare av partiet Art 3.1 c och e2 

1Förordning (EU) nr 1169/2011  
2 Förordning (EU) nr 931/2011   
3  Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:10) om honung  
* Art 18 i förordning (EU) nr 178/2002
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Tänk på att livsmedel ska kunna spåras genom hela livsmedelskedjan*.  
Nedan ges ett exempel för honung hur en följesedel/transportsedel  
kan utformas.

http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-11692011/
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eu-forordning-9312011/
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/livsfs-200310/
http://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftning1/gallande-lagstiftning/eg-forordning-1782002/



