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Den 16. oktober 2020 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 

 

 

Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestillings besvarelse af spørgsmål nr. 1414 (MOF alm. del) stillet 

22. september 2020 efter ønske fra Erling Bonnesen (V). 

Spørgsmål nr. 1414 

”Vil ministeren arbejde aktivt for, at der i EU sker en præcisering af reglerne, således at 

honning, der er en blanding af honning fra flere lande, skal mærkes tydeligt med alle oprindelseslande 

og de respektive procentdele, som blandingen er sammensat af?” 

Svar 

Det er min opfattelse, at der er uhensigtsmæssigheder i de gældende regler om oprindelsesmærkning 

af honning, og regeringen støtter derfor en revidering af reglerne og vil arbejde aktivt for klarere og 

mere gennemsigtige regler for oprindelsesmærkning for honning. 

 

Kommissionen vil, som udmeldt i ”Jord til bord-strategien”, fremlægge et forslag om en revision af 

EU’s handelsnormer, som regler om honning er en del af. Kommissionens forslag til ny lovgivning 

forventes fremsat i 2021-2022. 

 

Fødevarestyrelsen har oplyst, at styrelsen den 2. okt. 2020 er blevet gjort bekendt med, at Spanien har 

fastsat nationale regler om oprindelsesmærkning af honning. Det fremgår desuden, at Kommissionen 

ikke har gjort indsigelser i forbindelse med Spaniens notifikation af reglerne, som indebærer, at man i 

Spanien kræver, at honning som er blandet af honning fra forskellige oprindelseslande skal mærkes 

med de pågældende oprindelseslande.  

 

Spaniens første notificerede udkast indeholdt en bestemmelse om, at indholdet af honningen fra de 

forskellige oprindelseslande skulle angives i procent. Dette gjorde Kommissionen imidlertid indsigelse 

imod.  

 

Indtil forslag i medfør af Jord til bord-strategiens initiativ om revidering af handelsnormer, herunder 

regler for honning, fremsættes vil jeg undersøge mulighederne for, at Danmark kan fastsætte 

tilsvarende regler som Spanien.  

 

 

 

Mogens Jensen  / Paolo Drostby 
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