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Honungsmarknaden i Danmark

Historisk bakgrund.  – Situationen nu.  - Framtida struktur.
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Honungsförsäljning
historisk sett – 1998 - 2018

´ Fram till 1998 ´ Vanlig storlek på yrkesbiodling:
200-250 samhällen.

´ Stort antal biodlare med 
deltidsbiodling.

´ Goda kunskaper kring
honungshantering.

´ Decentral struktur
Stor andel direktförsäljning till
mataffärer.
Flera ‘honungscentraler’.

´ Relativ låga och ostabila priser på 
honung, beroende på årets skörd. 

´ Dramatisk fall i antal biodlare och
samhällen – beroende på Varroa.
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´ 1998 - 2008 ´ Dramatisk underskott av dansk 
honung –
tomma butikshyllor från slutet på 
vintern.

´ Väldigt höga priser på bulkhonung.
Resulterande i ensidigt fokus på 
bulkproduktion.

´ Reduktion av honungscentraler till 
bare 2 (1½) stycken.

´ Stor centralisering av inköp till
mataffärene.
Ökning av discountaffär –
Ingen åtkomst for direktforsäljning.

Honungsförsäljning
historisk sett – 1998 - 2018
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´ 2008 - 2018 ´ Höga priser på bulkhonung –
Väldigt lite fokus på direktförsäljning.

´ Kunskaper kring honungshantering
glöms bort.

´ Vanlig storlek på yrkesbiodling:
5-600 samhällen - och exstensiv drift.

´ Bara en betydende honungscentral i 
Danmark.
Denna byter i praktiken ägare två
gånger. 
Från förankring i biodling till rent 
handelsföretag.

´ Export till Tyskland i perioder.

Honungsförsäljning
historisk sett – 1998 - 2018
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2018-2019 – Kollaps!
´ Största skörd på10 år – minst…

´ Panik på marknaden.
Uppsägning av kontrakt och avtal, från uppköpare till 
biodlare.

´ Prisfall från DKK 36-38,- (SEK 52,-) till DKK 16-17,-
(produktionspris DKK 25,-).

´ Import av icke-EU honung exploderar.
´ ‘Kreativ tillgång’ till etikettering från honungsgrossister.

´ Kreativ användning (missbruk) av nya analysmetoder.

´ Total nedfrysning av försäljningen av dansk honung,
även låga priser till Tyskland.

´ Total kris i yrkesbiodlingen.

5

Ivan Nielsen

DBF
Honning Task Force.

´ Arbetsgrupp, etablerat 2019, med syfte att hjälpa
branchen omedelbart.
Inte ekonomisk hjälp, men strukturelt och strategisk. 

´ Har fått relativ god medieuppmärksamhet.
Även om konsumenter glömmer snabbt.

´ Stor uppmäksamhet på innehåll och
ursprungsmärkning av importhonung.

´ Stort fokus på nya kanaler för avsättning.
´ Kämpar med missbruk av analysmetoder.

Opålitliga analyser avseende rester av foder.
´ God kontakt till departement/myndigheter och

lantbruksorganisationer.
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2020-2023? –
Omställning till nya tider.

´ Inte möjligt at leva enbart på bulkproduktion i 
framtiden – kanske det är bra?

´ Många stora producenter avvecklar.
Några lyckas att sälja företaget.
Andra bara slutar.

´ Nya försäljningskanaler växer fram – långsamt. 
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Framtiden
´ En ny generation (och typ) av yrkesbiodlare kommer 

att växa fram.
Ungefär som efter varroans intåg.

´ Alla företag måste stå mera på egna ben.

´ Företag behöver växa i takt med företagets
möjligheter för avsättning av produkter.

´ Framtiden kommer kräva bättra uttbildning av 
yrkesbiodlare. Stor insikt i ekonomi, verksamhetsstyrning
och avsättning.
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