Får du den rigtige pris for din honning?
Prisen på honning har stor betydning for os biavlere. Vores
primære produkt er honning og hvis prisen på den er lav,
betyder det, at vores erhverv ikke kan løbe rundt.
Af Henrik Martinsen, SDE’s bestyrelse
Vi har været igennem en lang
periode, hvor priserne på honning har været meget lave, både
på stor emballage, men også på
vores glas-honning – jeg har set
eksempler på, at man har solgt
honning til priser på 18 kr./kg i
stor emballage og ”glas” honning
til 16 kr./450g (alle priser i artiklen er + moms priser). Samtidigt
stiger vores omkostninger på
foder, brændstof, materiel mv.
kraftigt i disse år.
Nogle kan mene, at vi er selvstændige biavlere, og vi kan sælge vores honning til den pris, det
passer os, og det er jo helt rigtigt
– men så længe ”markedet” får
honning til de meget lave priser,
vil prisen på honning generelt
ikke stige. Efter en meget lille
høst lå honningprisen i efteråret
2011 på omkring 20 kr/kg. Den
er her ved årsskiftet oppe på
23,5 kr/kg ved 1000 kg, så det
er godt nyt.
Vi tror det er vigtigt, at vi som
biavlere står sammen, også på
tværs af vores forskellige foreninger, og får afsat vores honning til de bedst mulige priser,

både for de store biavlere, men
også for de små og ikke mindst
mellemstore biavlere, som er
meget afhængige af gode honningpriser. Det er ligeledes vigtigt, at der er en gennemsigtighed i vores honningafsætning,
således at priserne er gennemskuelige og let sammenlignelige
på linje med det øvrige professionelle marked.
På vegne af SDE’s bestyrelse har
jeg derfor været i kontakt med
de honningaktører, der findes på
det danske marked, for at se på
hvilke muligheder vi som forening har for at skubbe på en
udvikling, hvor vi igen får honningpriser, som biavlerne kan
leve af. Målet er at få honning
prisen op over 25 kr/kg afregnet
ved biavleren for et normalt
høstår og for honning i ”stor”
emballage.
Der er 3 officielle kanaler hvor vi
kan afsætte vores honning – Aulumgaard, Scandic Food via et
antal indvejere, og som en ny
aktør på markedet, Swienty, der
via Dansk Honning, Troldhede,
arbejder med honningeksport,

primært til Tyskland. Vi må som
biavlere hilse denne mulighed
velkommen. Det må give mulighed for at få stabiliseret vores
honningpriser på et højere niveau, specielt i år med overskud.

mod
en
betaling
på
100
kr/tønde. Palletanke byttes, men
der arbejdes ellers ikke med returemballage, hvorfor spande og
tønder vil være en løbende omkostning i denne ordning.

For at opnå den bedst mulige pris
skal honningen leveres i tromler
eller palletanke. Prisen ligger
generelt ca. 1 kr. lavere på honning leveret i spande. Aulumgaard har som den eneste ikke
prisforskel på honning leveret i
tønde/palletank eller spande,
men alene i forhold til den
mængde, der leveres.

Aulumgaard: I lille emballage
kan der indleveres i egnet, dvs.
ren, fødevaregodkendt emballage, som den enkelte biavler nu er
i besiddelse af, men denne emballage betragtes som en engangsemballage, og der vil ikke
blive udleveret returspande. Ellers skal der indleveres i udleverede spande, tønder, palletanke,
som ”pantes” til henholdsvis 16
kr/spand, 60 kr./tønde og 1000
kr/tank. Efterfølgende
byttes
uden beregning til ny emballage i
forbindelse med levering, enten
spande, tønder eller palletanke.

Emballagen er ligeledes en udfordring, og jeg vil kort forklare
de forskellige muligheder.
Scandic Food/Indvejere: I lille
emballage kan der indleveres i
egnet, dvs. ren, fødevaregodkendt emballage, som den enkelte biavler nu er i besiddelse af,
ligesom der kan udleveres tønder
mod en betaling på 50 kr/tønde
og palletanke på 1000 kr/tank i
førstegangs levering – efterfølgende byttes uden beregning til
ny emballage i forbindelse med
levering, enten spande, tønder
eller palletank.
Swienty/Dansk Honning: I lille
emballage kan der indleveres i
egnet, dvs. ren fødevaregodkendt emballage, som den enkelte biavler nu er i besiddelse af,
ligesom der kan udleveres tønder

Herudover er der er et antal større biavlere og materielforhandlere, der opkøber honning, som
typisk sælger det videre til ovenstående grossister.
Hvad kan vi som biavler, og ikke
mindst forening, så konkret gøre
for at opnå den bedst mulige pris
for vore medlemmer?
Vores forslag skal være, at vi i
2012 samarbejder om nedenstående mål :

At vi er ledende aktør i oprettelsen af en ”honningnotering”,
hvor man fx via en hjemmeside
løbende oplyser om de aktuelle
priser og betingelser ved de forskellige honninggrossister – på
linje med det øvrige marked gerne i et tæt samarbejde med
grossister og øvrige foreninger.

At vi står sammen i vores honningafsætning - vi samler 100
kg, 250 kg og 500 kg til større
partier af 5 eller 10 tons, som via
foreningen afsættes samlet, til
den bedst mulige pris for den
enkelte biavler.
HM

Prisen på foder stiger markant
Af Henrik Martinsen, SDE’s bestyrelse
Selv om der er recession i Europa, stiger sukkerforbruget i verden. Det betyder, at vi som biavlere må se, at vores foderpriser
stiger med op til 50 % i 2012,
dels pga EU’s kvotesystem og
dels fordi, verdensmarkedsprisen
er stigende.
Fodersukker er nok den største
omkostning i en erhvervsbiavl,
og så markante stigninger bør
give anledning til, at vi undersøger, hvilke muligheder der er for
at begrænse disse stigninger,
dels ved at finde alternative fodermidler, dels ved at søge ny
viden om sukkerfodring.
Vi har to grossister inden for fodersukker i Danmark, og det er
Aulumgaard og Swienty, der hver
især har leveringsaftaler med
henholdsvis Nordsukker og Sydsukker. Det fodersukker, der
sælges på det danske marked, er
alene baseret på roe/rørsukker.

Jeg har på vegne af SDE’s bestyrelse været i kontakt med begge
grossister og fået bekræftet, at
foderpriserne er markant på vej
op. For flydende invertsukker
forventes der i 2012 priser omkring 6 kr/kg (alle priser i artiklen er + moms) ved store
mængder, sammenlignet med
2011 priser, som var omkring 4
kr/kg.
Det sukker, vi bruger i dag, hører
til den mængde sukker, der bruges til konsum, og er derfor underlagt EU’s kvotesystem omkring konsumsukker. Hvis vi i
stedet fik vores fodersukker ind
under dyrefoder, ville der være
muligheder for at importere cornsirup uden om konsumsukkeret,
men umiddelbart er der få, som
har interesse i denne mulighed,
bortset fra biavlerne, og vi er jo
ikke et stort erhverv.

I verden omkring os er der tradition for at bruge corn/korn sirup
og andet sukker som foder til
bierne – et eksempel er bl.a. et
blandingsfoder, der i Tyskland
sælges ca. 1 kr./kg under prisen
for traditionelt foder. Den tradition har vi ikke i Danmark, hvor vi
alene bruger foder produceret på
roe/rørsukker. Denne tradition
bunder bl.a. i, at der er flere udfordringer ved at fodre med alternativt foder. Bl.a. har bierne
vanskeligt ved at omsætte det
alternative foder, ligesom tyske
forsøg har vist øget vintertab.
Ikke desto mindre er det normal
praksis i bl.a. USA og Canada at
fodre med ren corn sirup.
Hvordan kan vi som biavlere,

imødekomme de stigende foderpriser?
Vores forslag skal være, at vi i
2012 samarbejder om nedenstående mål :
At vi etablerer en form for fælles
foderkøb i SDE-regi, så vi opnår
skarpe priser til glæde for vores
medlemmer, ikke mindst de små
og mellemstore erhvervsbiavlere.
At vi afdækker allerede udførte
foderforsøg i verden omkring os
og udfører praktiske forsøg med
alternativt foder, fx med EU støtte – og meget gerne i samarbejde med Flakkebjerg, de øvrige
organisationer og eksisterende
fodergrossister.
HM

