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IntroduktionIntroduktionIntroduktionIntroduktion    
Svanemærket er Nordisk Miljømærknings logo og er et registreret og beskyttet 
varemærke. Der er derfor regler for, hvordan det skal se ud på produktet, og hvordan 
det i øvrigt må anvendes.  Herunder er nogle korte gode råd og i resten af folderen er 
reglerne uddybede.  

Denne vejledning er udarbejdet af Miljømærkning Danmark 
og er en hjælp til hvordan Svanemærkelogoet må 
anvendes på tryksager og lignende produkter.  

Svanen og Blomsten er de eneste officielt anerkendte 
miljømærker i Danmark. De administreres af Miljø-
mærkning Danmark. Læs mere på www.ecolabel.dk. 
Denne folder er sidst revideret den 12.03.08 
 

 

 

Miljømærkning Danmark 
Dansk Standard  

Kollegievej 6 
2920 Charlottenlund   

tel +45 72 300 450 
 fax +45 72 300 451 

info@ecolabel.dk 

Markedsføring Markedsføring Markedsføring Markedsføring     
Det er oplagt, at licenshaver eller kunden ønsker at få tilføjet et image-skabende 
budskab i tilknytning til Svanemærkelogoet. Det er dog vanskeligt at angive helt 
præcise retningslinier, som kan sikre en korrekt miljømarkedsføring.  
 
Med korrekt miljømarkedsføring forstås, at den overholder dels Bekendtgørelsen 
om det europæiske og nordiske miljømærke og dels Markedsføringsloven.  Forbru-
gerombudsmandens fortolkning af Markedsføringsloven er udgivet som en vejled-
ning. Denne vejledning kan downloades fra Miljømærkning Danmarks hjemme-
side: www.ecolabel.dk. 
 
Husk at underteksten (se afsnittet Svanemærkelogoet udformning) er obligatorisk 
for tryksager i forbindelse med markedsføring. 
 

Gode råd 
 

 

 

       

Følg eksemplerne her ved siden 
af. Husk at logoet også kan væ-
re i sort. 

 
Kontakt Miljømærkning Dan-
mark, hvis du er i tvivl om, hvor-
dan Svanemærkelogoet  
kan anvendes.  

 

Mærkning uden logoMærkning uden logoMærkning uden logoMærkning uden logo    

Ønsker man ikke at anvende logoet kan man nøjes med en tekst med trykkeri-
ets licensnummer og undertekst. Se eksempel herunder.  

Hvis man bruger ”trykkeri” eller ”kopicenter” som undertekst behøver papiret i 
tryksagen ikke at være godkendt eller miljømærket. Det skal det til gengæld 
være, hvis man bruger ”tryksag”. 

I nogle tilfælde ønsker kunden at angive at tryksagen er trykt på Svane- eller 
Blomstmærket papir. Det må man godt, bare man ikke gengiver miljømærke-
logoerne. Husk at papirets licensnummer skal angives i teksten. Se eksempel 
her: 

 
 Svanemærket tryksag, licens nr. 541 643 
 Svanemærket trykkeri, licens nr. 541 643 

Svanemærket papir, licens nr. 544 021 
 
 
Kriteriedokumentet for papir hedder: Svanemærkning af Kopi- og trykpapir – 
tillægsmodul, version 3. 



 
 
 
 
 
 

SvanemærSvanemærSvanemærSvanemærkekekekelogoets udformninglogoets udformninglogoets udformninglogoets udformning    
Nedenstående tekst opsummerer reglerne for udformningen af Svanemærkelogoet. Der er 
bestemte krav til logoets farve, til Svanens baggrund og til teksten for licensnummer og til 
underteksten. Se også eksempler til sidst i folderen. 
 
Find logo-filer på vores hjemmeside www.ecolabel.dk under Producent\Trykkerier.  
 

 
Farve og baggrund 
• Logoet skal være grønt og hvidt. Den 
      grønne farve skal være efter farvekoden 

CMYK 4-farvekode: C=70, M=0, Y=56, K=6, 
 Standard: PMS 347c=NCS S 1565-G (blankt pa-
pir) eller PMS 347u=NCS S 2060-G (mat papir), 
RGB R0 G135 B0 eller WEB 006633. 

• Hvor grøn farve ikke kan anvendes kan logoet i 
stedet være sort og hvidt 

• Logoet skal være trykt på hvid baggrund. Det ac-
cepteres, at logoet trykkes på lys, ufarvet eller 
ubleget baggrund, så selve Svanen har baggrun-
dens farve. 

 
 
Tekst og baggrund 
• Tekst skal følge mærkets form og være grøn eller 

sort med versaler, teksttypen Helvetica og bogsta-
ver skal være lige og halvfede. Hvis tekstens bag-
grund er mørk, kan teksten være hvid.  

• Licensnummeret skal placeres horisontalt under 
mærket eller følge logoets runding på undersiden 
eller deles op i to dele på hver sin side af logoet. 

• Teksten, licensnummer og logoet skal være af en 
størrelse, så det samlet fremstår tydeligt og læs-
bart. 

• Den undertekst, som angiver produktgruppen, skal 
være Helvetica og med lige bogstaver.  

• Et mindre logo kan anvendes, såfremt teksten 
skrives i læsbar størrelse ved siden af mærket. 

 
 
  

 

 XXX              XXX 
Tryksag  

 

 

NORDISK MILJØMÆRKNING 

         Tryksag  xxx xxx 

 

  

Alternative Alternative Alternative Alternative underunderunderundertekstertekstertekstertekster        

Hvis licenshaver ønsker at bruge andre undertekster som passer bedre til det 
aktuelle produkt eller på en bedre måde signalerer miljøprofilen for virksomheden 
er det også muligt.  
 
Henvend dig til Nordisk Miljømærkning, hvis du ønsker at bruge andre tillægstek-
ster end ”Tryksag”, ”Svanemærket tryksag” eller ”Trykkeri”. 
 
Et eksempel på en alternativ undertekst kunne være ”Kopicenter”.  Andre eksempler 
er ”Kollegieblok”, ”Bog”, ”Avis”, ”Kalender”, ”Malebog” og ”Blanket”. 
 
For kuverter er der særlige regler. Man kan nemlig ikke bruge en trykkeri-licens på 
en kuvert. For at bruge Svanelogoet på kuverter skal kuverten være omfattet af en 
gyldig licens eller registrering i Danmark efter kriterierne for kuverter (Svanemærk-
ning af papirkuverter – tillægsmodul, version 4). 

RRRReglerneeglerneeglerneeglerne    
Retten til at anvende Svanemærkelogoet opnås gennem et gyldigt licensbevis med 
tilhørende licensnummer. De følgende retningslinier tager udgangspunkt i: 

• Bekendgørelsen om det europæiske og det nordiske miljømærke (bkg. 
nr.700 af 26/6/2001) 

• Nordisk Miljømærknings regelværk – bilag 3 (af 12/12/2001) 
• Kriteriedokumentet for svanemærkning af trykkerier, version 4 

I kriteriedokumentet fremgår det at kravene for at få lov til at mærke tryksagen med 
Svanen er, at den bliver trykt på et Svanemærket trykkeri samt at det meste af papiret 
i tryksagen er godkendt til Svanen eller er Svane- eller Blomstmærket. 
 
I regelværkets bilag 3 står de generelle regler, som gælder for samtlige 
produktgrupper Nordisk Miljømærkning har. Her de vigtigste: 

• Licenshaveren skal vise respekt for logoet som sådan. Dette indebærer: at logoet 
ikke må forvrænges, at andre billeder og logoer ikke må indgå i 
Svanemærkelogoet, at der ikke må skrives tekst henover eller på anden måde 
ændres i logoets udseende.  

• Logoet skal placeres på en sådan måde at det ikke opstår tvivl om, hvad der er 
svanemærket. 

• På produktet skal licensnummer og evt. undertekst altid angives sammen med 
logoet.  Dog kan man i markedsføringsmateriale udelade licensnummeret hvis det 
er trykt et andet sted i materialet eller at identifikation er mulig på anden måde.  

• Licenshaver har altid ansvaret for, hvordan Svanemærkelogoet anvendes.  

 


