
Blomsten og Svanen

Skrappe miljøkrav
Hensyn til sundhed
God kvalitet



Hensyn til sundhed

Blomsten og Svanen er din garanti, 
når det gælder kemikalier og sundhed. 
Med miljømærker er der tjek på ”det, 
der er i”. Fx. må særligt allergifrem-
kaldende parfumer som citronellol 
eller limonene ikke tilsættes i cremer 
i mængder, der overstiger 0,001 pct. 
Og det er så lidt, at sundhedsrisikoen 
er begrænset mest muligt. Du kan 
selvfølgelig også vælge et produkt helt 
uden parfume. Plejeprodukter til baby 
er altid uden parfume.

Skrappe miljøkrav 

Når du køber varer med miljømærker, 
er du med til at beskytte de danske 
vandløb, søer og skove. For eksempel 
må miljømærkede vaske- og rengø-
ringsmidler kun indeholde kemikalier, 
der let kan nedbrydes i vandmiljøet. 
Du er også med til at lette presset på 
resten af verdens natur. 

Virksomheder, som fremstiller 
miljømærkede varer, skal fx spare på 
energiforbruget i produktionen. Der-
med reduceres CO²-forureningen. Og 
produkterne skal designes, så de lever 
op til skrappe energi- og kemikaliekrav. 
Desuden skal de være lette at skille ad, 
så dele af produktet kan genanvendes. 
Og lette at skille sig af med, så der er 
mindre risiko for de mennesker, der 
skal håndtere vores affald. Nu og i 
fremtiden. 



Koster det samme
Varer med Blomsten og Svanen er 
hverken dyrere eller billigere end 
andre varer. De fås i alle prisklasser 
– også til discountpris.

To sider af samme sag

Blomsten er EU’s miljømærke, og 
Svanen er Nordisk Ministerråds 
miljømærke. Det er lige meget, hvilket 
mærke du vælger, for de har det 
samme formål og er lige gode. 

God kvalitet

Miljømærkede varer skal være mindst 
lige så gode som – eller bedre end 
– tilsvarende varer uden mærkerne. 
Vaskepulveret skal selvfølgelig vaske 
ordentligt rent. Og møblerne skal være 
solidt kram, som holder længe. Kan 
producenten ikke bevise, at kvalitet og 
effektivitet er i orden, kan en vare slet 
ikke få Blomsten eller Svanen.



Hvis du vil vide mere

 Gå ind på ecolabel.dk og klik på 
”Licenser”. Her finder du en liste over 
miljømærkede varer, og information 
om producenterne. Du kan også læse 
mere om Blomsten og Svanen, og bl.a. 
få gode råd om personlig pleje, baby- 
og børneprodukter, rengøring, vask, 
bolig og elektronik.

 Kig efter Blomsten eller Svanen 
der, hvor du køber ind. 



Er du træt af at bekymre 
dig om kemikalier?
Og går du efter kvalitet?
Så se efter Blomsten eller 
Svanen, når du køber ind. 

Der findes over 8.000 varer med  
Blomsten eller Svanen i butikkerne.  
Udvalget spænder vidt – fra dagligvarer 
som køkkenruller, vaskepulver og shampoo 
til pc’er, vaskemaskiner og brændeovne.  
Du kan også få miljømærket bilvask, 
hotelop hold og campingferie.

Vil du gerne bidrage 
til et bedre miljø?



Miljømærkning Danmark

Fonden Dansk Standard
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Tlf:  +45 72 30 04 50
Fax: +45 72 30 04 51
www.ecolabel.dk
info@ecolabel.dk

Frivillig mærkning med uafhængig kontrol

Det langsigtede mål med Blomsten 
og Svanen er at trække produktion 
og forbrug i en mere miljøvenlig 
retning. Ved at stille skrappe krav til 
bl.a. kemikalier bidrager miljømær-
kerne også til en sundere fremtid. 
Miljømærker er altså til gavn for 
både miljø og mennesker.

Miljømærkning er en frivillig ordning 
for virksomheder. Jo flere der køber 
de miljømærkede varer, jo flere virk-
somheder vil ønske at få mærkerne. 
Jo flere produkter på hylderne, jo 
mere salg, jo større miljøeffekt.

Miljømærkning Danmark står for 
den daglige administration af 
Blomsten og Svanen. Her kontrol-
lerer vi de miljømærkede varer på 
det danske marked og godkender 
produkter til at bære Blomsten og 
Svanen. Miljømærkning Danmark er 
delvist finansieret af staten, men er 
uafhængig af både myndigheder og 
producenter.

Læs mere om miljømærkerne 
på ecolabel.dk.
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