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Det hela började med ett seminarium, 
i mars 2018, anordnat av LRF där 
Lotta Fabricius Kristiansen och 
Alexandra De Paoli berättade om den 
forskning om biprodukter som finns 
och vad man vetenskapligt kan säga 
om de näringsmässiga och läkande 
egenskaper som olika produkter  
från bina har. 

Text: Gustav Clark, Birgitta Leymann, Åke 
Sperens och Maj Östberg Rundquist

Att koka bivaxsalva enligt konstens alla regler

Vi blev väldigt inspirerade efter seminariet 
och kände att vi ville koka salva för att 
förädla vaxet från våra bin. ”Vi” är fyra 
biodlare som alla är medlemmar i samma 
lokalförening, Sundbybergs & Spångaortens 
biodlareförening. Som biodlare har vi ett 
gemensamt intresse för bin, biodling och livet 
i och runt kuporna, men också att utveckla 
andra produkter än honung och på så sätt ta 
tillvara det vi får från våra bin. 

Man kan säga att vår resa har följt två spår. 
Det ena, att vi ville lära oss mer om själva 
framställningen av olika bivaxsalvor och det 
andra, att sätta oss in i det regelverk som 
finns kring tillverkning och försäljning av 
hudvårdsprodukter. 

Att koka salva 
För att lära oss mera om det praktiska i att 
koka salvor anlitade vi Alexandra De Paoli 
(www.alexandradepaoli.com) som gjorde en helt 
anpassad kurs för oss och våra behov. 

Efter flera olika testkokningar och justeringar 
av våra recept och metoder kom vi fram till att 
börja med en bivaxsalva med två olika dofter 
och en läppsalva. 

Bivax är en viktig och vital ingrediens i 
naturliga hudvårdsprodukter. Bivax har 
använts till hudvård sedan mer än 2000 år. 
Bivaxsalva är välgörande för torra händer och 
fötter och för torr och irriterad hud över hela 

kroppen. Bivaxet absorberas inte av huden 
utan lägger sig ovanpå utan att täppa till 
porerna. Det ger ett skyddande lager som gör 
att fukten i huden inte avdunstar. 

Vi använder vårt eget vax – främst avtäck-
ningsvaxet – i våra salvor för att vara säkra 
på att vaxet är rent och fritt från bekämp-
ningsmedel, läkemedelsrester och andra 
kemikalier. Om vi behöver mera vax köper vi 
vax från en biodling som är certifierad enligt 
Svenskt Sigills och KRAVs regler för biodling – 
dessutom känner vi biodlaren personligen. 

Våra salvor är doftsatta med ekologiska 
eteriska oljor och vi använder svensk ekologisk 
rapsolja. 

Att koka små mängder är enkelt, men att stega 
upp till större volymer är svårare – det kan 
jämföras med att koka dubbel sats knäck till 
jul, det tar lång tid innan knäcken blir färdig 
med rätt konsistens. 

Regelverket 
Regelverket kring tillverkning av kosmetiska 
produkter är styrt av både EU-regler och 
svenska lagar. Läkemedelsverket ansvarar 
för att kontrollera att produkternas innehåll 
och märkning följer reglerna och att de 
produkter som finns på marknaden är säkra 
för konsumenter att använda.  
 
www.lakemedelsverket.se/sv/kosmetika 
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Med Agrolkortet får du en mängd bondförnuftiga  
förmåner. Bland annat tankar du upp till 60 öre  
billigare hos Circle K/Truckdiesel, OKQ8, Preem,  
Tanka och vissa Såifa stationer. Agrolkortet är  
framtaget av Lantmännen Finans för alla som  
verkar inom de gröna näringarna*.
Läs mer och ansök på agrolkortet.se/bf 
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* Företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö 
som grundläggande resurser.

www.mjodhamnen.se

MhMjödhamnen
Det finns ingen nedre gräns för verksam-
hetens omfattning som innebär att man kan 
slippa följa regelverket, utan reglerna gäller 
när man börjar sprida produkter utanför den 
närmaste familjekretsen oavsett om man 
säljer eller ger bort sina salvor. 

Verksamheten godkänns inte av Läkemedels-
verket utan det är en självcertifiering, precis 
som med CE-märkning. Läkemedelsverket 
tar en tillsynsavgift bestående av en årsavgift 
och en avgift per år för varje produkt. För 
närvarande är årsavgiften 4 000 kr och 600 kr 
per år för varje produkt. 

Alla produkter, med sina ingredienser, ska 
också registreras i EUs CPNP-databas, som 
är ett register för alla hudvårdsprodukter. 
För varje kosmetisk produkt måste det 
finnas en säkerhetsbedömning som utförs 
av en säkerhetsbedömare med särskild 
utbildning och erfarenhet. För oss innebar 
det att vi fick anlita en konsult för att få 
hjälp att följa reglerna och ta fram nödvändig 
dokumentation. 

Märkningsreglerna för hudvårdsprodukter 
är omfattande och måste följas. Det innebär 
bl a en fullständig innehållsförteckning med 
ingrediensnamn enligt INCL och satsnummer 
för spårbarhet. Tillverkningen måste också 
följa GMP, Good Manufacturing Practice. 

Miljöbalken reglerar de påföljder som kan bli 
aktuella för den som släpper ut en kosmetisk 
produkt på marknaden utan att följa det 
regelverk som finns. Det straff som kan bli 
följden är böter eller fängelse i högst 2 år. 

HonungsKraft ekonomisk förening 
Med tanke på de investeringar i årsavgifter 
och kostnad för konsulthjälp som vi behövde 
beslutade vi att bilda ett gemensamt företag. 
Vi tog hjälp av Coompanion och bildade ett 
kooperativ med en ekonomisk förening som 
företagsform, HonungsKraft ekonomisk 
förening. På så sätt kan vi dela på ansvar och 
ekonomi och ha gemensamma regler och 
policies. Vi har också ett kompanjonsavtal  
som reglerar vårt samarbete. 

Tips! 

Att driva en förening tillsammans med några 
likasinnade är väldigt trevligt och inspirerande  
och vi kan bara ge vårt fulla stöd till det.  
Hitta någon att jobba med och starta! 
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