
 
RETNINGSLINIER FOR ANVENDELSE AF 
DET NORDISKE MILJØMÆRKE SVANEN 

 
 

INDLEDNING 

Denne vejledning er udarbejdet som hjælp til virksomheder, der har tilladelse til at bruge det 
nordiske miljømærke Svanen på deres produkter. Vejledningen oplyser om, hvordan det tilhørende 
logo skal anvendes. 

Retningslinierne bygger på ”Regler for Nordisk Miljømærkning af Produkter” og bekendtgørelse nr. 
274 af 26. april 2008 om det europæiske og det nordiske miljømærke. 

Kriteriedokumentet for den aktuelle produktgruppe kan indeholde yderligere regler for mærkets 
anvendelse. 

I tvivltilfælde kan Miljømærkning Danmark kontaktes. 

 

ALMENT 

Retten til at bruge logoet opnås gennem en tidsbegrænset licens. 

Indehaveren skal vise respekt for logoet som sådan. Dette indebærer: 

• at logoet ikke må forvrænges,  

• at andre billeder og logoer ikke må indgå i logoet,  

• at der ikke må skrives tekst henover logoet eller på anden måde ændres i logoets 
udseende.  

Logoet må dog gerne bruges som ”vandmærke” hvis det andet sted fremtræder i sin korrekte form. 

Miljømærket må kun anvendes i forbindelse med det specifikke produkt for hvilket det er tildelt – og 
må derfor ikke anvendes til en generel profilering af virksomheden eller virksomhedens andre ikke-
miljømærkede produkter. 

 

LICENSNUMMER 

Hver licens er tildelt et licensnummer, som gør det muligt at identificere produkterne. På produktet 
skal nummeret altid angives sammen med logoet. I forbindelse med markedsføring kan nummeret 
udelades, hvis produktet klart kan identificeres på anden måde. 

 

PLACERING AF LOGOET 

Der må ikke kunne opstå tvivl om, hvad det er, der er miljømærket. Licenshaveren har ansvaret for 
mærkets anvendelse.  

 

 1/2 v5 



 

MILJØMÆRKETS UDFORMNING 

Selve Svane-logoet ser ud som på figuren til venstre. 

Teksten over Svane-logoet skal følge mærkets form og 
være grøn eller sort med versaler, teksttypen Helvetica 
og bogstaverne skal være lige og halvfede. Hvis 
tekstens baggrund er mørk, kan teksten være hvid. 

 

Under logoet skal der være det licensnummer, som 
produktet tildeles i forbindelse med at der opnås licens.  

Ofte skal der under logoet være en undertekst, der kan 
være en forklarende tekst. Hvorvidt det er nødvendigt 
med undertekst og hvad der skal stå i denne undertekst 
fremgår af det specifikke kriteriedokument. 

Licensnummer og undertekst skal placeres horisontalt 
under mærket eller følge logoets runding på undersiden. 

        XXX                        XXX 
Teksten, licensnummer og logoet skal være af en 
størrelse, så det samlet fremstår tydeligt og læsbart. Hvis 
der ønskes tekst på et andet sprog end dansk kan de 
korrekte formuleringer fås hos Miljømærkning Danmark. 

                   Undertekst 

Trykoriginaler kan rekvireres hos Miljømærkning Danmark eller hentes på vores hjemmeside 
www.ecolabel.dk. 

 

FARVE OG BAGGRUND 

Logoet skal være grønt og hvidt. Den grønne farve skal være efter farvekoden CMYK 4-farvekode: 
C=100, M=0, Y=80, K=0. Standard: PMS 347c=NCS S 1565-G (blankt papir) eller PMS 347u=NCS 
S 2060-G (mat papir). 

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

Den hvide farve kan i stedet være baggrundsfarven, hvis det er en lys, ufarvet eller ubleget 
baggrund, således at selve Svanen har baggrundens lyse farve. 
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