
 
Kvalitet Blokkvoks  
 

Emballasje 
Bivoks leveres inn i 2 lag emballasje. Den innerste skal være en gjennomsiktig forseglet 
plastpose/plastsekk som ikke kan veie over 15 kg, - den skal være tett, hel og uten skader.  

Vareprøve for kontrollanalyser 
Det er fra 2021 krav om representativ voksprøve på ca. 50g ved levering av 
voks. Prøven skal være i egen liten gjennomsiktig plastpose. 
1 vareprøve fra hver påbegynt 50 kg voks.  
Ved levering over 100 kg avtales antall vareprøver i forkant.  

Kvalitet 1: INGEN TREKK 
Bivoksen skal være i blokkform, det vil si smeltet, renset og støpt om til blokker på minst 1 kg. Fargen 
kan variere noe, men den skal være pen og ikke virke skitten. Voksen skal være tilnærmet fri for 
fremmedlegemer, og heller ikke være våt eller fuktig. Voksen betinges fri for pesticider og antibiotika 
(Egenerklæring og vareprøve for kontrollanalyser). 
 

 

Kvalitet 2: TREKK 5% 
Bivoksen skal være i blokkform, det vi si smeltet, renset og støpt om til blokker på minst 1 kg. Fargen 
kan variere noe, men den skal være pen og ikke virke skitten. Voksen KAN inneholde inntil 3% 
naturlige fremmedlegemer fra smelteprosessen med kornstørrelse opptil 4 mm. Voksen skal ikke 
være våt eller fuktig. Voksen betinges fri for pesticider og antibiotika (Egenerklæring og vareprøve for 
kontrollanalyser). 
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Kvalitet 3: TREKK ETTER VURDERING, IKKE MINDRE ENN 10% 
Bivoksen skal være smeltet, renset og støpt om, men det tillates blokker mindre enn 1 kg, men ikke 
smuler. Fargen kan variere, men skal ikke virke skitten. Voksen kan inneholde 3% eller mer av 
fremmedlegemer med kornstørrelse 4 mm eller mer. Voksen skal ikke være våt eller fuktig. Voksen 
betinges fri for pesticider og antibiotika (Egenerklæring og vareprøve for kontrollanalyser). 
 

 
 

Avvisning  
Bivoks med voksmøll, mugg og /eller høyt og ubestemmelig innhold av urenheter bør avvises og 
smeltes om før levering.  
 

 

Egenerklæringsskjema skal leveres sammen med voks.  
 


