
 
Deklaration for  brug af Danmarks Biavlerforenings etikette : 

INDEHOLDER DANSK HONNING 
 

 
Indsendes til: Danmarks Biavlerforening, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 57 86 54 70 / Fax 57 86 54 71 / dansk@biavl.dk 

 

Når bierne indsamler nektar fra blomsterne til honning, bestøver de samtidig planterne. Derved sikres 
bedre frø og frugtsætning i de dyrkede afgrøder og i naturen. Ved at anvende dansk honning er du med til 
at sikre bestøvningen i Danmark. 
Ved udfyldelse af nærværende deklaration opnår du ret til at anvende Danmarks Biavlerforenings mærk-
ning: ”INDEHOLDER DANSK HONNING”, så længe nedennævnte retningslinjer overholdes. På den måde 
viser du, at du er med til at sikre bestøvningen af det danske landskab. 
Nærværende aftale giver dig ret til at profilere dine produkter med, at produkterne indeholder dansk hon-
ning. Denne oplysning angives på produktets emballage, sammen med Danmarks Biavlerforenings logo. 
 
For ordningen gælder følgende kriterier: 

- I forbindelse med denne ordning oprettes du med kontrolnummer hos Danmarks Biavlerfor-
enings. 

- Der betales bidrag pr. etiket/tryk til Honningreklamefonden. Herudover etikettens pris. Såfremt 
mærket trykkes direkte på emballagen, betales kun bidrag til Honningreklamefonden. 

- Kontrolnummer skal til enhver tid fremgå af etiket/tryk. 
- Ved anvendelse af etiketten er produktet ikke omfattet af Danmarks Biavlerforenings generelle 

produktansvarsforsikring. 
- Dansk honning skal i produktet udgøre den primære sødekilde. Således må honning ikke være er-

stattes af andre sukkerprodukter medmindre tekniske årsager ligger til grund for dette. Alt hon-
ning, som indgår i produktet, skal være dansk. 

- Af produktets ingrediensfortegnelse skal anføres hvor stor en mængde honning der indgår (se 
evt. bestemmelser om Quid-mærkning). Undtaget for dette er mjød, da mjød er kategoriseret 
som vin. 

- Virksomheden skal på forlangende kunne forevise dokumentation for indkøbt dansk honning 
(f.eks. faktura) ligesom der skal kunne udtages prøve af den honning, som anvendes. 

- Danmarks Biavlerforening sikrer løbende omtale af mærkningen. Omtale af konkrete produkter 
vil kun ske efter aftale med producenten. 

- Der kan fra Danmarks Biavlerforening bestilles supplerende markedsføringsmateriale, der oplyser 
om dansk honning og om betydningen af biernes bestøvning. 

 
Bilag: På vedlagte bilag anføres de produkter, som ønskes omfattet af mærkningen. 

 
 

Jeg erklærer mig ved min underskrift, at jeg vil overholde de for brug af mærket gældende regler. 
 
 
Deklaration gælder for følgende kontrolnummmer:        
 
Virksomhedens navn:            
 
Adresse:            
 
Postnummer og by:            
 
 
Underskrift:            
 
 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/9_Maengdeangivelse_af_ingredienser_(QUID-maerkning).aspx
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Varebetegnelse Forventet  
produktion  
i antal 

Indhold af dansk honning  
(angives i % af den sam-
lede produktvægt) 

   

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   
 


