
Analyser av vax 
Inom ramen för NP 2022 analyserades totalt 12 vaxprover för såväl förfalskning som 
bekämpnings- och läkemedelsrester. Analyserna avseende förfalskning (en 
gaskromatografisk analys och en analys för kolvätehalt) gjordes hos Ceralyse i Celle och 
analyserna avseende bekämpnings- och läkemedelsrester gjordes hos FoodQS i Langenzenn, 
båda företagen i Tyskland. 

Kolvätehalten i de 12 proverna som analyserades låg mellan 13,6 och 17,3 procent. I rent 
bivax ligger kolvätehalten på cirka 14,5 procent. En kolvätehalt över den nivån kan bero på 
att vaxet är förfalskat med t.ex. paraffin eller liknande typ vax. Halter som ligger ett par 
procentenheter över 14,5 procent innebär dock inte nödvändigtvis att vaxet är förfalskat, 
utan enligt Ceralyse kan det också bero på att vaxet primärt kommer från gamla yngelkakor, 
som ger en högre kolvätehalt. Den gaskromatografiska analysen kan visa om vaxet i dessa 
fall är förfalskat eller om det är äkta. I endast två av proverna indikerade analyserna tecken 
på förfalskning; kolvätehalten i dessa var 16,1 respektive 17,3 %, och enligt analyssvaren rör 
det sig om liten grad av förfalskning. I de övriga proverna där kolvätehalten låg mellan 13,6 
och 17,3 procent fanns det inga tecken på förfalskning. 

Den ena analysen avseende bekämpnings- och läkemedelsrester omfattar 67 olika 
substanser, och kvantifieringsgränsen i för dessa är 0,5 mg/kg. I den analysen ingår inte 
tymol (aktiv substans i bland annat Apiguard) eller paradiklorbenzen (ett medel som tidigare 
rekommenderats för bekämpning av vaxmal) eftersom det krävs en annan analysmetod för 
dessa. Kvantifieringsgränsen för tymol är 3 mg/kg och 0,5 mg/kg för paradiklorbenzen. 

I inget av proverna påvisades paradiklorbenzen eller någon av de övriga 67 substanserna 
som ingår i det ena av analyspaketen. Däremot påvisades tymol i två av proverna, mängden i 
det ena var 3,0 mg/kg och i det andra var den mänden substansen i 4 av de 8 analyserade 
proverna, och mängden låg mellan 3,0 och 10,6 mg/kg. Båda dessa proverna bestod av 
mellanväggar som tillverkats/saluförts i Sverige under 2021 och 2022. Ytterligare sju av de 
analyserade proverna bestod av dessa, medan tre av de totalt 12 proverna var 
mellanväggar/vax som var något äldre. 
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