Danmarks officielle miljømærker
Miljømærkning Danmark har
ansvaret for EU Blomsten og
det nordiske Svanemærke,
som er Danmarks officielle
miljømærker.

• at det lever op til skrappe
miljøkrav
• at der er taget hensyn til
sundheden
• at kvaliteten er god

Blomsten og Svanen hjælper
dig med at vælge med omtanke for miljøet. Når et produkt
er mærket med Blomsten eller
Svanen, er du sikker på:

Miljømærkning er en frivillig
ordning for virksomheder,
hvis produkter lever op til
mærkernes krav. Blomsten
og Svanen findes i dag på en

lang række produkter og serviceydelser, og der kommer
hele tiden nye til.
Du kan læse meget mere om
Blomsten og Svanen på
www.ecolabel.dk
Her kan du finde alle de miljømærkede produkter og få
gode råd om forbrug, miljø
og sundhed i øvrigt.

Vælg campingplads

www.ecolabel.dk

med omtanke
På campingpladsen er vi ude i det grønne, og grønt er
godt – ikke kun for øjnene, men også for miljøet. Men livet
på campingpladsen påvirker alligevel naturen, bl.a. fordi vi
bruger strøm og vand og smider affald ud.
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På en blomstmærket campingplads viser du omtanke for
miljøet. Her er der sat skrappe miljøkrav til drift og
vedligeholdelse af pladsen.

Obligatoriske krav
En blomstmærket campingplads opfylder bl.a. krav til klima, vand, affald,
kemi og ledelse:
Klima: Energi tærer på knappe ressourcer, bidrager til sur regn og drivhuseffekten (CO2). En blomstmærket
campingplads skal anvende ”grøn elektricitet”, så mindst 50 % af elforbruget
kommer fra vedvarende energikilder
som f.eks. vand- eller vindkraft.
Der er stadig masser af energimæssigt
ineffektive glødepærer og halogenpærer i handlen, men på en blomstmærket campingplads er mindst 80 % af
elpærerne udskiftet med lavenergipærer
klasse A. Lamper, der er tændt længe,
skal altid være forsynet med lavenergipærer.

Vand: Forbrug af vand og håndtering
af spildevand er ressourcekrævende. EU
Blomsten stiller skrappe krav til vandforbruget fra vandhaner, brusere og
toiletter på campingpladsen. Personalet
skal være uddannet til dagligt at kontrollere for løbende cisterner og andre
kilder til vandspild, og i baderummene
bliver gæsterne informeret om, hvordan
de selv kan hjælpe med at spare på
vandforbruget.
Affald: Genbrug er afgørende for
miljøet. Derfor skal så meget affald som
muligt sorteres, så det kan blive genbrugt til nye produkter. Et af kravene til
blomstmærkning af en campingplads
er, at der skal være systemer, som gør
det nemt for både personale og gæster
at sortere affald. Der skal også være
særlig indsamling af farligt affald som
f.eks. kasserede batterier.

Andre krav
Udover de obligatoriske krav er der
en række pointgivende krav, som kan
sammensættes af campingpladsen selv.
Samlet set skal campingpladsen nemlig
også opnå et bestemt antal ekstra
points for at blive blomstmærket. Det
kan f.eks. være ved at bruge svane- eller blomstmærkede rengøringsmidler og
papir, økologiske fødevarer og ved at
pleje campingpladsens udendørsarealer
uden brug af kemiske sprøjtemidler.

Du får de samme faciliteter
En blomstmærket campingplads tilbyder
præcis de samme faciliteter, som andre
campingpladser – du får bare en ekstra
miljøgevinst til din ferie.

Uvildig kontrol af
campingpladsen
EU Blomsten gør det nemt for dig at
vælge en campingplads, der passer på
miljøet. Miljømærkning Danmark har
ansvaret for EU Blomsten i Danmark,
og som uvildig kontrolinstans er vi din
garanti for, at campingpladsen er et
godt miljøvalg.
På www.ecolabel.dk/licenser kan
du se hvilke campingpladser i Danmark
og Europa der er mærket med EU
Blomsten.

