
Miljø

Reduceret indvirkning på miljøet.

Mindre affald og færre 

sundhedsskadelige stoffer.

Lige så effektivt som 

konventionelle produkter.

Belønner ansvarlige 

virksomheder.

Se efter EU’s miljømærke 
for at finde produkter og 

tjenesteydelser, der er bedre 
for miljøet og bedre for dig.

Det er mærket, der gør det let 
at træffe grønne valg!
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YDERLIGERE OPLYSNINGER 

EU’s politikker støtter og påskønner 
bæredygtig produktion og bæredygtigt 

forbrug. 

KONTAKT

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljøstyrelsen

www.mst.dk 

Miljømærkning Danmark
Fonden Dansk Standard

www.ecolabel.dk
info@ecolabel.dk

@svanemaerket

EU’s miljømærke:  
www.ecolabel.eu

@EMAS.EUEcolabel    @EMAS_EUEcolabel

Bedre for miljøet,  

bedre for dig

ET MÆRKE, DU 
KAN STOLE PÅ

Cirka 40 000 produkter og tjeneste-
ydelser bærer EU’s miljømærke, lige 
fra babytøj til elektronisk udstyr. Det 
er et pålideligt mærke, som identificerer 
produkter og tjenesteydelser med 
reduceret indvirkning på miljøet:

�� Bekræftet af uafhængige eksperter.

��  Strenge kriterier for over 30 forskellige 
kategorier af produkter og 
tjenesteydelser, der opdateres med 
jævne mellemrum.

��  Hele produktets livscyklus tages 
i betragtning, fra produktion til 
genanvendelse eller bortskaffelse.

��  Garanti for forbrugersundhed og 
ansvarlig produktion.

��  Der gås ikke på kompromis med 
ydeevnen. Det er let at være grøn 
forbruger!

65 % af de forbrugere, der kender EU’s 
miljømærke, stoler allerede på det(*).

Produkter med EU’s miljømærke kan 
stamme fra hele verden, så længe de 
beviser, at de opfylder kriterierne.

MOD EN CIRKULÆR 
ØKONOMI

EU’s miljømærke arbejder for Europas 
overgang til en cirkulær økonomi, hvor 
materialerne bliver i et kredsløb, så nye 
produkter kommer til, hvor gamle ender. 
Dette ansporer producenterne til at 
fremstille varer, som:

��  fremmer grøn innovation og 
bæredygtige industrier

�� genererer mindre affald og CO2 under 
fremstilling og brug

��  bruger energi, vand og råmaterialer på 
en mere fornuftig måde

��  holder længere og er lettere at reparere

��  er lettere at genanvende.

For eksempel anvender visse 
malingsprodukter nu olie fra alger som 
et lavemissionsalternativ til traditionelle 
petroleumsbaserede olier.

Takket være mærkets gennemsigtige 
kriterier kan forbrugerne træffe ansvarlige 
valg og samtidig støtte grøn innovation og 
grønne job. 

ØKOVÆRDIER I AKTION
Læs mere om Europa-Kommissionens 

pakke om den cirkulære økonomi, som er en 
detaljeret plan for overgangen til en mere 
konkurrencedygtig, bæredygtig økonomi:  

ec.europa.eu/environment/circular-economy

(*)  Forbrugermarkedsundersøgelse om miljørelaterede 
påstande for nonfoodprodukter,  
Europa-Kommissionen 2014.ISBN 978-92-79-67929-2 
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HVOR GRØNT KAN DU SHOPPE?
At træffe det ansvarlige valg er nemmere, end man skulle tro, uanset om 

det handler om hjemmet, arbejdspladsen eller fritiden. Her er et lille udvalg 
af produkter med EU’s miljømærke, som kan inspirere dig til at skifte til en 

bæredygtig livsstil.

ELEKTRONISK UDSTYR 
Produkterne skal være 
lette at reparere og 
opgradere, så de holder 
længere.

GØR DET SELV  
Hold luften ren inden døre. Maling 
udleder under halvt så meget 
opløsningsmiddel som konventionelle 
produkter.

PAPIRPRODUKTER 
Næsten halvdelen af alle træer, 
der fældes i verden, bliver til 
papir. Støt genanvendte eller 
bæredygtige kilder i stedet.

PRODUKTER TIL PERSONLIG PLEJE 
otte millioner tons plastik ender i havene 
hvert år — kriterierne forbyder 
mikroplastik og begrænser 
emballageaffald.

RENGØRING 
Vaskemiddel skal virke ved 30 °C, 
hvilket sparer energi og penge ved 
hver vask.

TØJ OG TEKSTILER  
Sko skal være fremstillet under 
sikre og fair forhold — din 
gode samvittighed får dig til at se 
ekstra godt ud!

ER DU PÅ UDKIG EFTER 
EN GRØN FERIE? 

Hoteller og campingpladser kan 
også vise mærket. De har lige 

så høj komfort som traditionel 
indkvartering, men bruger mindre 

energi og vand og producerer 
mindre affald, herunder madspild.

ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites

ER DU KLAR TIL AT 
SHOPPE?

Se hele kataloget over produkter 
her: ec.europa.eu/ecat

MØBLER 
Produkterne skal fungere 

efter hensigten og holde. 
Når de ikke længere kan 

bruges, skal de være lette 
at genanvende. 

http://ec.europa.eu/ecat/hotels-campsites
http://ec.europa.eu/ecat

