
Svanemærket 
Svanemærket er det officielle miljømærke i hele Norden. Det blev stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og i 
Danmark bakker Miljø- og Fødevareministeriet op om Svanemærket. 

Målet med Svanemærket er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser 
Svanemærket på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for 
mennesker, miljø og for jordens ressourcer.  

For at sikre maksimal miljøeffekt stiller Svanemærket produktspecifikke krav og tager hele produktets 
livscyklus – fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering – med i vurderingen, når kravene 
til svanemærkede produkter og serviceydelser bliver fastsat.  

Skrappe miljøkrav 
Uanset hvilket produkt eller hvilken serviceydelse, der er tale om, stiller Svanemærket skrappe miljøkrav. 
Miljøkravene bliver stillet til alle de faser, hvor det er relevant – og de er med til at sikre, at vi sparer på 
jordens ressourcer, værner om biodiversiteten og mindsker vores aftryk på klimaet.  

Skrappe kemikaliekrav 
Fælles for alle svanemærkede produkter er også, at de lever op til skrappe kemikaliekrav. Svanemærket 
stiller fx krav ved at udelukke en række kemikalier, der kan skade mennesker og/eller miljø eller ved at 
begrænse mængden af visse kemikalier i et produkt.  

Fremmer FN’s 12. verdensmål 
Svanemærket er med til at fremme flere af FN’s verdensmål – især mål 12 om at sikre bæredygtige 
forbrugs- og produktionsformer. Svanemærket arbejder nemlig for at mindske den samlede miljøbelastning 
fra produktion og forbrug – og har hele produktets livscyklus med i vurderingen, når det fastsætter krav til 
en produkttype. Det sikrer både en mere miljømæssigt bæredygtig produktion og kontrol tilbage i 
leverandørkæden – og det sikrer mere miljømæssigt bæredygtige produkter til slutbrugeren. 

Svanemærket tekstilservice – et godt og grønt valg 
Når en tekstilservice er svanemærket, betyder det altså, at det lever op til skrappe krav i hele 
vaskeprocessen. Svanemærket stiller bl.a. krav til energieffektiviteten, hvilket mindsker klimaftrykket. Det 
stiller også krav, der begrænser vandforbruget, så vi sparer på jordens ressourcer.  

Derudover er der krav om, at de kemikalier, som virksomheder anvender, skal leve op til skrappe miljø- og 
sundhedskrav. Fx skal vaskemidlerne være fri for parfume og DADMAC, som er en gruppe stoffer, der er 
meget giftige over for vandlevende organismer.  

Tekstilservicevirksomheden skal ligeledes reducere miljøpåvirkningen fra den transport, der sker i 
distributionen. Bl.a. gennem uddannelse af chauffører i miljørigtig kørsel - og ved indkøb skal nye køretøjer 
leve op til den nyeste Euro-norm.  

Og så skal virksomheden købe en stor andel tekstiler, som enten er miljømærkede eller Oeko-Tex Standard 
100-certificerede, når der indkøbes nye tekstiler. 

Læs mere om Svanemærket på www.ecolabel.dk   


