
 
 

 
 
 

FAKTA OM MILJØMÆRKER OG BØRN  

Vi bliver alle sammen udsat for kemiske stoffer fra ting, vi omgiver os med eller spiser. Små børn er særligt 

følsomme, bl.a. fordi de har en lille krop, sart hud og et immunforsvar, som ikke er færdigudviklet.  

Selvom de kemiske stoffer, vi møder i hverdagen, overholder lovgivningen og forekommer i meget lave 

koncentrationer, viser undersøgelser, at kombinationen af de forskellige stoffer kan være 

hormonforstyrrende eller på anden vis sundhedsskadelig – også selvom stofferne, hver for sig, ikke udgør 

en risiko. Det er det, man kalder ”cocktaileffekten”.  

Man kan være med til at fortynde den cocktail af kemi på mange måder. En af dem er at vælge produkter, 

der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten. 

Der findes i dag et stort udvalg af miljømærkede produkter til børn - kig evt. forbi børneværelset på 

www.miljømærkdithjem.dk og få inspiration:  

 

SVANEMÆRKEDE PLEJEPRODUKTER SKABER GOD KEMI 

Ofte er det nok at bruge vand, når man plejer sin baby, men når man skal bruge et plejeprodukt, er det 
en god idé at gå efter Svanemærket.  

Baby- og børneplejeprodukter med Svanemærket er uden parabener og andre stoffer på EU’s liste over 
stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende. De indeholder ikke MI eller andre 
konserveringsmidler, der er klassificeret som allergifremkaldende. De er uden parfume og duftstoffer. 
Og de er fri for mikroplast.  

Der findes svanemærkede varianter inden for mange plejeproduktkategorier. Bl.a. shampoo, solcreme, 
badeolie og zinksalve. Se hele listen og alle mærkerne her. 

 

http://www.miljømærkdithjem.dk/
http://ecolabel.dk/da/produkter/boern/boerne-og-babypleje


 
 

 
 
 

 

 SVANEMÆRKET LEGETØJ 

Svanemærket legetøj lever op til skrappe miljø- og sundhedskrav. Det er bl.a. fri for ftalater, stoffer på 
EU’s liste over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende, parfume og tungmetaller 

Den danske virksomhed Dantoy producerer svanemærket plastlegetøj. Sortimentet indeholder bl.a. 
trehjulede motorcykler, legemad, strand-/sandlegetøj og biler. Legetøjet forhandles både i BR og 
TOYS"R"US, på Coop.dk og i flere webbutikker. Se listen med svanemærket legetøj her. 

     

 

 
 

 

LAD BØRNENE SÆTTE KULØR PÅ 

TILVÆRELSEN 

Børn elsker at sætte kulør på tilværelsen. Med 
de nøjes ikke altid med at farvelægge papiret 
– ofte får hånden også en tegning, og tusserne 
et bid. Det kan derfor være en god idé at 
kigge efter svanemærkede tusser fra Penol og 
svanemærket hobbymaling fra Schjerning 
Farver A/S.  

Hobbymaling og tusser med Svanen lever op 
til skrappe krav til indhold af sundheds-
skadelige stoffer. Bl.a. må de ikke indeholde 
parfume eller stoffer, der er på EU’s liste over 
stoffer, der er mistænkt for at være 
hormonforstyrrende. Pigmenterne er uden 
uønskede tungmetaller, og der er mindst 
mulig brug af konservering. Der er også stillet 
krav til råvarerne, så der spares på jordens 
ressourcer. Samtidig er kvaliteten testet. 

 

 
 

    

 

http://ecolabel.dk/da/produkter/boern/legetoej


 
 

 
 
 

BØRNEMØBLER 

Der er en del svanemærkede møbler til børn. Bl.a. 
senge, stole og borde. Børnemøbler mærket med 
Svanen lever op til skrappe krav til miljø, sundhed, 
styrke, sikkerhed, stabilitet og kvalitet.  

 

Det betyder bl.a., at dit barn ikke bliver udsat for 
unødvendige stoffer – hverken ved indånding eller 
nærkontakt. Fx må møblerne ikke indeholde 
kemikalier som ftalater, tungmetaller og såkaldt 
halogenerede flammehæmmere. Og der må ikke være 
anvendt fluorstoffer ved fremstillingen. Fluorstoffer 
kan fx være hormonforstyrrende. Derudover er der 
stillet krav til afdampning af skadelige stoffer – det 
gavner indeklimaet.  

 

Svanemærket sikrer også, at møblerne er lavet af 
lovligt, sporbart træ – og en høj andel af træet er fra 
certificeret bæredygtigt skovbrug. 

 

Se hele udvalget af svanemærkede møbler her – og se 
video om svanemærkede møbler her.   

 

   

 
 

   
 

      
 

 

SVANEMÆRKEDE SKUMKLUDE 

Der er meget nyt og mange gode råd at forholde sig til, når man bliver forældre. Et af de råd, som 
hjælper mange forældre, er at se efter Svanemærket. Og nu kan danske børnefamilier – som de første i 
verden – vælge svanemærkede skumklude. Læs mere om de nye skumklude, som du allerede nu kan 
købe på nemlig.com.  
 
Svanemærkede skumklude er et godt valg for både miljø og børn:  

 De lever op til skrappe krav til indholdet af stoffer, der kan skade miljø og sundhed – fx 
tungmetaller og ftalater. 

 De må ikke indeholde farvestoffer eller parfume 

 De lever op til skrappe krav til fremstillingen, som sikrer et minimeret udslip til vand og luft. 

 De er kvalitetstestet. 
 

 

MADRASSER 

Der findes et stort udvalg af madrasser mærket med EU-Blomsten til børn. Madrasserne er både et godt 
valg for miljø og børn.  
 

http://ecolabel.dk/da/produkter/boern/boernemoebler-og-madrasser
https://www.youtube.com/watch?v=YSrtZ1hvXac
https://www.nemlig.com/varer/allergi/svanemaerket?utm_source=svanemaerket&utm_medium=referral&utm_campaign=skumklude


 
 

 
 
 

Madrasserne lever op til strenge krav til brug af stoffer, der kan skade miljø og sundhed. Desuden 
indeholder de ikke farvestoffer, som, man ved, kan være kræftfremkaldende, mutagene skadelige for 
reproduktionen eller allergifremkaldende. Se hele udvalget af madrasser med EU-Blomsten her.  
 

 

BLEER 

Et barn bruger mange bleer, hvilket kan være hårdt for huden. Bleer, der er svanemærket eller mærket 
med EU-Blomsten, suger så godt, at de føles tørre på både huden og på ydersiden. De er skånsomme 
mod barnets hud og er fri for optisk hvidt og parfume. Samtidig er de lavet uden unødig brug af energi. 
Svanemærkede bleer er desuden fri for lotion.  
 
Der findes et stort udvalg af miljømærkede bleer – i alle størrelser og både som almindelige bleer og som 
pants. Se listen med miljømærkede bleer her.  
 

 

BØRNETØJ 

Svanemærket og EU-Blomsten stiller skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer – til gavn for 
både dem, der bruger tøjet og dem, der producerer det. Det færdige produkt har belastet miljøet mindst 
muligt i produktionen. Fx er der krav til spildevandsrensning på farverierne. Desuden er der krav til 
kvaliteten af det færdige produkt.  
Du kan bl.a. kigge efter børnetøj med Svanemærket eller EU-Blomsten fra Dilling, Joha, Änglamark, 
Friends (Coop), Katvig, Neutral og mærket 808 (Dansk Supermarked).  
 

       
    

 

 

EFTERSPØRG SVANEMÆRKEDE BARNEVOGNE OG PUSLEPUDER 

Det er netop blevet muligt at svanemærke fx barnevogne, pusleunderlag, autostole og babylifte. Til 
glæde for danske småbørnsforældre; næsten 6 ud af 10 vil nemlig være mere interesseret i at købe en 
barnevogn, hvis den er svanemærket.  

Nordisk Miljømærknings nye kriterier for babyprodukter med tekstil blev lanceret sommeren 2017. 
Derfor er der endnu ikke nogen svanemærkede produkter i butikkerne, men som forbruger kan påvirke 
udviklingen ved at efterspørge dem. Læs mere i denne nyhed.  

 

 

http://ecolabel.dk/da/produkter/boern/boernemoebler-og-madrasser
http://ecolabel.dk/da/produkter/boern/bleer
http://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2016/12/snart-kan-man-ogsaa-svanemaerke-babyprodukter-med-tekstil


 
 

 
 
 

 

 

SVANEMÆRKEDE DYNER 

Vi ligger hver nat med dyne og pude direkte mod huden. Det 
er derfor en god idé at tænke over, hvad de indeholder. 
Svanemærkede dyner lever op til skrappe miljø- og 
kemikaliekrav – til gavn for både dem, der sover med 
dynerne, og dem, der producerer dem. Fjer og dun må ikke 
være plukket fra levende dyr, og det færdige produkt har 
belastet miljøet mindst muligt i produktionen. Desuden skal 
dynerne være i god kvalitet.  
Änglamark har netop introduceret svanemærkede dyner på 
det danske marked – bl.a. helårsdyner til både baby og junior. 
     

 

YDERLIGERE INFORMATION 

Miljømærkning Danmark har udarbejdet folderen ”Trygge produktvalg – for dit barn og for miljøet” 

Miljømærkning Danmarks temaartikel om børn og miljømærker: Et godt valg for dine børn. 

http://ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/hent-informationsmateriale/generelt-om-miljoemaerkning
http://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/temaer/et-godt-valg-for-dine-boern

