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Svanemærket og
EU-Blomsten
gør det enkelt for dig at vælge blandt de
miljømæssigt bedste produkter.
- Du skåner natur og miljø
- Du passer på dig selv og dine nærmeste
- Du sparer jordens ressourcer
- Du bidrager til en bæredygtig udvikling

Bedre for miljøet.
Bedre for dig.
Vælg
Svanemærket
og EU-Blomsten,
når du handler.

Målet med Svanemærket og EU-Blomsten er at mindske
miljøbelastningen fra vores forbrug. Derfor ser miljø
mærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer,
der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og
jordens ressourcer.
Svanen og Blomsten står for:

…skrappe miljøkrav
Hele produktets rejse fra råvare til produktion, forbrug,
bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen,
når kravene til miljømærkede varer fastsættes. Det er
vigtigt for at kunne mindske den samlede miljøbelastning. Der stilles ikke kun miljøkrav, men også krav til
produktegenskaber for at sikre kvalitet og holdbarhed.

…skrappe krav til kemikalier
Det er både godt for din sundhed, de mennesker,
der fremstiller produkterne og for miljøet i dag og i
fremtiden.

…stramning af krav
For at skabe en bæredygtig udvikling, evalueres og
skærpes kravene til miljømærkede produkter regel
mæssigt på baggrund af den nyeste viden og udviklingen
i markedet. Når kravene revideres, skal alle miljømærkede
varer revurderes og det skal dokumenteres, at de lever
op til de nye krav.

Læs mere om Svanen og Blomsten
på ecolabel.dk

…certificering og kontrol
For at et produkt kan bære Svanen eller Blomsten, skal
produktet igennem en omfattende certificeringsproces
med dokumentation og kontrol af, at det lever op til de
fastsatte krav.

Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard
Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn
Telefon 72 30 04 50
info@ecolabel.dk
Danmarks officielle miljømærker

Se efter Svanen
og Blomsten i din
dagligvarebutik
Her på siden finder du en oversigt over
de kategorier af dagligvarer, hvor du kan
finde varer mærket med Svanemærket
eller EU-Blomsten. Ikke alle butikker
fører alle varetyper. Spørg i din butik.

Stearinlys & servietter
Rengøring & opvask

Toiletpapir & køkkenruller

Opvask, maskinopvask, toiletrens, universalrengøring,
køkken-, bad- og glasspray samt gulvvask.

Svanemærket og EU-Blomsten findes på mere end
12.000 forskellige varer og serviceydelser, så der er flere
muligheder for at handle med omtanke end du måske
kender til – både når det gælder din personlige pleje og
din husholdning. Lad oversigten her inspirere dig til
gode miljøvalg – og husk; Det behøver ikke være dyrere
at vælge miljøvenligt. Varer med Svanen og Blomsten
findes i alle prisklasser, også discount.

Batterier & kontorartikler
Engangsbatterier og kopipapir.

Skån natur og miljø – og bo bedre!
På miljømærkdithjem.dk kan du læse mere om hvorfor
det er en god idé at bo sammen med Svanemærket
og EU-Blomsten. Du finder desuden vej til tusindvis af
miljømærkede produkter.

Personlig pleje

Madpapir & filtre

Sæbe, shampoo, balsam, ansigts- og hudpleje,
solcreme, deodorant, hårprodukter og tandpasta.

Kaffefiltre, bagepapir, madpapir, mellemlægspapir og
muffinforme.

Tøj & tekstil
Tøj, håndklæder, sengetøj, viskestykker og klude.

Læs mere på miljømærkdithjem.dk

Babypleje

Tøjvask

Bleer, bind, vat & papir

Sæbe, shampoo, vådservietter, baby vatpinde og hudpleje.

Vaskepulver, flydende vaskemiddel, finvask og pletfjerner.

Bleer, bind, tamponer, vat, vatpinde, ammelindlæg
og lommetørklæder.

