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 Mærke Produkter Fokus på Vigtigste krav Hvem står bag 
Officiel 
mærknings
ordning* 

Uvildig, 
løbende 
kontrol** 

Læs mere her 

 
Svanemærket 

Non-food  
(tøj, møbler, personlig 
pleje, makeup, 
elektronik, dagligvarer, 
hoteller m.m.) 

Miljø 
Skadelig kemi 
Livscyklus 
Klima 
 
 

• Mindst mulig miljøpåvirkning 
• Ingen skadelig kemi 

• Kun visse parfumestoffer i små mængder, ikke til børn 
• Min. 10 % økologiske fibre i tøj (findes ofte 100%) 

• Ordentlige arbejdsforhold iflg. lovgivning 

Nordisk Ministerråd/ 
Miljømærkning Danmark 

JA JA http://www.ecolabel.dk/da/ 

 
EU-Blomsten 

Non-food  
(tøj, møbler, personlig 
pleje, elektronik, 
dagligvarer m.m.) 

Miljø 
Skadelig kemi 
Livscyklus 
Klima 
 

• Mindst mulig miljøpåvirkning 
• Ingen skadelig kemi 

• Min. 10 % økologiske fibre i tøj, 95% i børnetøj 
• Ordentlige arbejdsforhold iflg. lovgivning 

Europa-Kommissionen/ 
Miljømærkning Danmark 

JA JA http://www.ecolabel.dk/da/ 

 Økologimærket Fødevarer Økologi 

• Ingen pesticider eller kunstgødning 
• Ingen GMO 

• Økologisk foder til dyr 
• Bedre dyrevelfærd 

Landbrugsstyrelsen/ 
Fødevarestyrelsen 

JA JA 
http://www.altomkost.dk/fa
kta/oekologi/oekologimaerk
er/ 

 EU økologimærket Fødevarer Økologi 

• Ingen pesticider eller kunstgødning 
• Ingen GMO 

• Økologisk foder til dyr 
• Bedre dyrevelfærd 

Europa-Kommissionen JA JA 
https://www.foedevarestyre
lsen.dk/Leksikon/Sider/EU_
okologilogo.aspx 

 
GOTS Tøj 

Økologi 
Skadelig kemi 
Arbejdsforhold 
 

• Min. 95% økologiske fibre, hvis ikke andet er angivet 
• Social ansvarlighed, ordentlige arbejdsforhold 
• Ingen skadelig kemi, dog begrænset brug af 

tungmetaller tilladt ved nogle farver  

Global Organic Textile 
Standard (international 
organisation) 

NEJ JA 
http://www.global-
standard.org/certification.h
tml 

 
EcoCert Plejeprodukter, tøj 

Økologi 
Naturlige 
indholdsstoffer 

• 5-10 % økologiske ingredienser 

• Ingen krav til kemikalier 
 

EcoCert (privat, fransk 
standardiseringsvirksomhed, 
der opererer internationalt) 

NEJ NEJ http://www.ecocert.com/en 

 
Fairtrade 

Fødevarer, bomuld, guld, 
roser 

Social 
ansvarlighed 
Arbejdsforhold 

• Garanteret minimumspris til bønder og arbejdere  

• Forbud mod GMO 
• Intet krav om økologi, men mange varer er økologiske  

Fairtrade International 
(socialøkonomisk 
international virksomhed) 

NEJ JA 
http://www.fairtrade-
maerket.dk/ 

 
Den Blå Krans Plejeprodukter 

Allergi 
Skadelig kemi 

• Ingen parfume 

• Ingen allergifremkaldende stoffer 
Astma Allergi Danmark  
(dansk forening) 

NEJ NEJ 
http://www.astma-
allergi.dk/den-bla-krans 

 Allergy Certified Plejeprodukter 
Allergi 
Skadelig kemi 

• Ingen parfume 

• Ingen allergifremkaldende stoffer 

Allergy Certified  
(international organisation 
grundlagt i Danmark) 

NEJ NEJ http://allergycertified.com/ 

 Oeko-Tex Tekstiler Skadelig kemi  
• Krav til fravær af en række skadelige stoffer i 

slutprodukt (ikke produktion) 
• Har intet med økologi at gøre 

OEKO-TEX Association  
(privat dansk forening)  

NEJ NEJ http://www.okotex.dk/ 

 
Vegan 

Fødevarer, tøj, personlig 
pleje mm. 

Fri for animalske 
produkter 

• Ikke fremstillet af produkter, der kommer fra dyr 
• Ingen dyreforsøg tilladt (OBS der har været totalforbud 

mod dyreforsøg i kosmetikindustrien i EU siden 2013) 
 

The Vegan Society (engelsk 
organisation) 

NEJ NEJ 
https://www.vegansociety.c
om/ 

 

FSC 
 

Træ og papir Ansvarlig skovdrift 

• Bæredygtig skovdrift 
• Ordentlige arbejdsforhold og fair betaling  

• Træet oprindelse skal kunne dokumenteres 
 

Forest Stewardship Council 
International  
(international organisation) 

NEJ JA https://dk.fsc.org/dk-dk 

  

Änglamark, Levevis, 
Tusindfryd, Minirisk 
osv. 

Dagligvarer 
”Grønne 
produkter” 

• Supermarkedernes egne mærker, der understøtter en 
grønnere hverdag 

• Ofte svanemærkede og/eller økologiske  
 

 

Diverse 
supermarkedskæder 

NEJ 
Kun hvis varerne 
er øko eller 
miljømærkede 

Se de enkelte 
supermarkeders 
hjemmesider 
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