FORENINGEN
Fællesrådet For Formnings-og Hobbyartikler

HVEM ER FFFH?
Formål
FFFH - Fællesrådet for Formnings- & Hobbymaterialer er en forening af producenter, importører og forhandlere af
hobby- og beskæftigelsesmaterialer.
FFFHs formål er at fremme udbredelsen, forståelsen og brugen af foreningens A-mærke, med henblik på at gøre det
lettere for forbrugerne at træffe et både sikkert og miljørigtigt valg.

Medlemmer
Bethien A/S, www.bethien.dk
Creativ Company A/S , www.cchobby.dk
Dana Lim A/S, www.danalim.dk
Grimas B.V., www.grimas.nl
Lekolar A/S, www.lekolar.dk
alte Haaning Plastic A/S, www.hama.dk
Panduro Hobby A/S, www.pandurohobby.dk
Povl Klitgaard & Co. ApS, www.p-klitgaard.dk
Rikimowa UG,
Schjerning Farver A/S, www.schjerning-farver.com
Vestergaard A/S, www.altihobby.dk
Medlemskab af FFFH
Alle producenter, importører og forhandlere af hobby- og beskæftigelsesmaterialer, kan søge medlemskab i FFFH.
Ansøgninger godkendes af bestyrelsen inden nye medlemmer optages.

OM A-MÆRKET
A-MÆRKET – DET SIKRE VALG NÅR DER SKAL KØBES HOBBYMATERIALER
Hvorfor tage chancer, når det er let at finde gode produkter uden parfume, duftstoffer, hormonforstyrrende stoffer mv.?
A-mærkede produkter efterlever skrappere krav end loven foreskriver, det giver tryghed hos indkøberne i dagtilbud og skoler
i Danmark.
Ud over at produkter med A-mærket ikke må tilsættes parfume, duftstoffer eller hormonforstyrrende stoffer, er
grænseværdierne for indhold af eksempelvis sensibiliserende stoffer, opløsningsmidler og konserveringsmidler skærpet i
forhold til gældende lovgivning.

Følgende produktgrupper er omfattet af A-mærkningen:

•Fingerfarver
•Tørfarver, farveblyanter og blyanter
•Vådfarver, lim og lak
•Sminkefarver
•Modellervoks og støbemasse

Få yderligere information og kriterier og specifikationer på www.fffh.dk

PRODUKTGRUPPER
A-MÆRKET

KØBENHAVNS KOMMUNE

FFFH - Fællesrådet for Formnings- &
Hobbymaterialer har, i samarbejde med Eurofins
A/S og Altox A/S udarbejdet respektive kriterier for
A-mærkning indefor disse produktgrupper:

København har lavet følgende afgrænsning af
produktgruppen i markedsdialogen:

•Fingerfarver
•Tørfarver, farveblyanter, blyanter
•Vådfarver, lim, lak
•Sminkefarver
•Modellervoks, støbemasse

•Div. tuscher (inkl. tekstil og porcelænstuscher)
•Farveblyanter
•Lim
•Vandbaserede markere
•Blandede eller dekorative perler (træperler)
•Akrylmaling
•Kropsmaling
•Karton

KRAV TIL MÆRKNINGER I UDBUD

FFFH
Vi oplever ikke at anvendere/indkøbere
efterspørger miljømærkning.
Det er vanskeligt at få leverandører og producenter
til at være drivende kraft i udvikling af miljøcertificeret sortiment når markedet ikke
efterspørger

A-MÆRKET
Høj kendskabsgrad hos anvenderne. Skaber
tryghed og giver dermed værdi.

MILJØMÆRKNINGER
Hobbymaterialer i produktgrupper som er i udvalgte
kategorier fra Københavns Kommune:
PaperProfile og FSC – der er der et tilgængeligt udbud fra
forskellige leverandører og producenter; lokalt, i EU og i
Asien
Svanemærkning – forholdsvis begrænset tilgængeligt
sortiment.
Tilbudsgivere vil byde ind med samme produkter hvis krav
om miljømærkning.
Dette betyder at konkurrencen/evalueringen på
miljømærkede produkter ikke er til stede.

MILJØMÆRKNING I UDBUD

Et spørgsmål vi skal drøfte sammen
og give input til i dagens workshops!

TAK
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September 2022
På foreningens vegne;
Tina Salbæk, formand

