
 

Vidste du at … 

… du kan finde Svanemærket og EU-Blomsten på mere end 15.000 produkter og serviceydelser? Blandt 

andet på vaskepulver, bagepapir, legetøj, møbler, solcreme, byggematerialer, boliger, hoteller og 

bilvaskehaller.  

 
… du er med til at drive produktudviklingen i en mere bæredygtig retning, når du vælger miljømærkede 

produkter og serviceydelser? Kravene til miljømærkede produkter og serviceydelser bliver nemlig løbende 

strammet på baggrund af den nyeste viden og udviklingen i markedet. Når kravene er revideret, skal 

producenterne dokumentere, at de nye krav er opfyldt – ellers mister de retten til at bruge mærket. 

 
… der bliver stillet skrappe miljøkrav i alle relevante faser af produktets livscyklus? Hele produktets livscyklus 
fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i vurderingen, når kravene til 
miljømærkede produkter bliver fastsat. Det er vigtigt for at kunne mindske den samlede miljøbelastning.  
 
… før et produkt eller en serviceydelse må bære Svanemærket eller EU-Blomsten, er der en omfattende 

certificeringsproces? Her sikrer dokumentation og kontrol, at alle krav er opfyldt.  

 
… Svanemærket og EU-Blomsten er med til at fremme cirkulær økonomi? Miljømærkerne ser nemlig på hele 
livscyklus og har fokus på, hvordan tiltag i én fase har positiv effekt flere steder livscyklus.  
 
… at du på www.miljømærkdithjem.dk hurtigt kan få et overblik over, hvilke fordele der er ved at vælge 

miljømærket inden for forskellige produkttyper?  

 
… 74 % af danskerne går op i, hvad de selv kan gøre for at passe på miljøet (YouGov okt 2016)?  

 
… 85 % af danskerne kender Svanemærket, og at 44 % kender EU-Blomsten (YouGov jan 2017)?  

 

… 59 % af de danskere, der kender Svanemærket, kigger efter mærket, når de handler ind (YouGov okt 2016)?  

 
… 37 % af de danskere, der kender EU-Blomsten, kigger efter mærket, når de handler ind (YouGov okt 2016)?  
 

… EU-Blomsten, det officielle europæiske miljømærke, fylder 25 år i 2017 – og findes på mere end 40.000 

produkter og serviceydelser? I Danmark finder du Blomsten på mere end 3.000 produkter og ydelser – bl.a. 

på papir, maling, sko, toiletpapir og tøj. 

 
 

http://www.miljømærkdithjem.dk/

