
Nr.  Risikofaktor  Sikringspunkter  Håndtering og dokumentation  Hvad har jeg gjort  Dato  Dato  Dato
1  Forurening ved bistadet.  Sikre god hygiejne.  Dokumentation kan ses direkte på tavlerne i  Skifte tavler i yngellejet; årligt.
   Skift tavler regelmæssigt.  bistadet og på tavlelager.  Stadebund rengjort/skiftet.
   Undlad at sætte tavler på jorden.
2  Vokstavler og tavlelager.  Skift alle yngeltavler og tavler med pollen; årligt.  Kun jomfrutavler i tavlelageret.  Tavlelager ryddet og sorteret.

3  Forurening af vand.  Sikre at der kun bruges postevand til rengøring.  Der bruges kun postevand.  Slyngerum rengjort og tørret før honningslyngning.
   Sikre god udtørring af slyngerum og materiel  Honningbehandling foregår kun i rengjort og
   før ibrugtagning.  tørret rum.
4  Fodring af bier.  Brug færdigfremstillet bifoder eller rent sukker   Kontrol af foderbakker før indvintring.  Foderbakker rengjort.
   rørt med rent vand.   Beholdere til fremstilling af foder er rengjort.
   Rengør foderbakker og spande før brug.
   Undlad fodring der kan medføre sukkerrester i 
   honningen.  Undlad fodring under træk.
5  Behandling af bisygdomme  Følg behandlingsforskrifter for behandling.  Brug kun midler, som ikke efterlader rester i voks og Der er ikke brugt receptpligtige lægemidler.
 og parasitter. (På www.biavl.dk under menupunktet honning.                                      Sæt kryds:
   BIAVL > sygdom fi ndes behandlingsforskrifter.                                      
   Temahæfter om bisygdomme og varroa kan Ved brug af receptpligtige lægemidler gem kopi af         
   rekvireres hos Danmarks Biavlerforening). recept. Der er brugt lægemidler efter forskrifterne.
                                          Sæt kryds:
     Anmeldepligtige sygdomme, biinspektøren                                     
     tilkaldt.                                     Sæt kryds:
6  Forurening i slyngerummet.  Manglende rengøring før brug; uorden.  Rummet ryddes og rengøres før brug.  Slyngerummet er rengjort og ryddet.
   Bier i rummet. Der sikres mod at bier har adgang , og forsynes evt. 
   Fremmed lugt. med bisluse. 
    Afdæk evt. afl øb.  Afl øb er afdækket.
     Fjern lugtende stoffer.  Rengøringsmidler og andre lugtende stoffer er fjernet.
    Undgå ”uvedkommende” personer i slyngerummet
    Biavlerens personlige hygiejne, f.eks. vask af hænder, Simpel personlig hygiejne.
    rent tøj.
7  Forurening i slyngen og  Slynger og transportspande skal være rengjorte   Rengør slynger, skrællegaffel, kar og stativer, sier og Slynger, udstyr og honningbeholdere er rengjorte.
 beholdere. og af levnedsmiddelgodkendt materiale.  transportbeholdere før ibrugtagning.  
    Remedier til røring rengjort.
    Al materiel skal være tørt inden ibrugtagning.
8  Honningkvalitet.  Sikre lavt vandindhold i honningen.  Høst kun tavler med moden honning.  Der er sikret mod vand i slyngerummet under
 Vandindhold.  Fugt i slyngerum. Undgå vand i slyngerummet under slyngning.  slyngning.
     Affugter.
9  Honningkvalitet.  Forurening med voks, støv og andet snavs.  Hold slyngerummet og materiel rent. Plastbægre   Kontroller at emballage er rent før honningtapning.
 Renhed.  opbevares i tætsluttende emballage (mindske risikoen 
    for tiltrækning af støv pga. statisk elektricitet). 
    Omhyggelig sining.
10  Honningkvalitet.  Forurening med lugt og smagsstoffer.  Hold slyngerum rent og frit for lugtende stoffer.  Slyngerum og materiel er løbende rengjort.
 Fremmed duft og smag.   Honningen er siet gennem grov- og fi nsi.
11  Opbevaring af honning. Forurening af honning med fremmed lugt   Honning opbevares i tætsluttende beholdere af  Honning opbevares i levnedsmiddelgodkendte, tæt  
   og smag. levnedsmiddelgodkendt materiale.  lukkede beholdere.
    Opbevares køligt.  Opbevares under tørre og kølige forhold.
12  Emballage.  Emballage godkendt til levnedsmidler.  Honning må kun sælges i emballage godkendt til  Køb kun emballage som er godkendt; attest fra sælger.
    levnedsmidler.  
    Genbrugsemballage skal være grundigt rengjort.  Ved genbrugsmateriale: Spande og beholdere er
     rengjort grundigt.   
13  Mærkning.  Mangelfuld mærkning af honning.  Detailpakning mærkes i henhold til mærknings-  Etiketter på alle glas/bægre.
    bekendtgørelsen.  
    Ved levering til honningcentral mærkes hver spand med Navn og adresse på honningspande.
    navn og adresse.
14  Salg af honning fra bod. Tilladelse fra myndighed, kommune, politi eller  Sikre hygiejniske forhold.  Vand til håndvask i boden. Dunk med aftapning, papir  
 Uddeling af smagsprøver. f.eks. dyrskueledelsen.   til aftørring, sæk til affald.
 Fast stadeplads.  Godkendelse fra Fødevareregionen.   Adgang til toilet med håndvask inden for rimelig afstand.
     

Dato og underskrift

Branchekode for honningproduktion


