Guide til brug
af Svanen
på tryksager

Svanemærket er Nordisk Miljømærknings logo, og anvendelse af mærket er omfattet af en
bekendtgørelse og en række regler. Denne vejledning er en praktisk guide, som vil svare på
de fleste spørgsmål om disse regler.
Tænk Svanen ind i layoutfasen
Det er en fordel at vælge placering af Svanemærket allerede i layout fasen.
Du kan vælge at anvende logoet med eller uden teksten ”Nordisk Miljømærkning”.
Farver
Logoet gengives som hovedregel i grøn/hvid. Tekst omkring logoet skal stå med sort.
Brug CMYK værdien C100 M0 Y90 K0 som reference til
den grønne farve. (Fig. 1-2). Logoet kan også gengives i sort/hvid. (Fig. 3-4)
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Vær opmærksom på, at selve Svanen dvs. fuglen i logoet altid skal være hvid. Logoet kan
også trykkes på en ubleget eller lys papirkvalitet, så fuglen i logoet får papirets farve.

Du kan hente logoet på vores hjemmeside: ecolabel.dk/svanelogo

Husk trykkeriets licensnummer!
For at kunne svanemærke en tryksag skal den opfylde en række absolutte miljøkrav og
trykkes på et svanemærket trykkeri. Du kan se alle trykkerier med gyldig Svanelicens på
ecolabel.dk/da/produkter/tryk-og-foto/trykkerier.
Her finder du også dit trykkeris licensnummer. Svanelogoet på din tryksag skal forsynes med
dette nummer og ordene ”Tryksag” eller ”Svanemærket tryksag”.
Hvis du ikke har valgt trykkeri i layoutfasen kan du forsyne logoet med 5041 XXXX, da det er
de fire sidste tal i licensnummeret, som knytter sig til det enkelte trykkeri. I den endelige ren
tegning kan du så indsætte licensnummeret for det valgte trykkeri. (Fig. 5)
Størrelse og placering
Teksten, licensnummer og logo skal være af en størrelse, så det samlet fremstår tydeligt og
læsbart. Du kan også vælge at gengive logoet i lille størrelse, blot teksten skrives i læsbar
størrelse ved siden af. I bøger eller brochurer kan logoet placeres på omslaget, på indersiden
af omslaget eller sammen med øvrige informationer om tryksagen. Det kan placeres i bunden
eller langs siden af papiret. (Fig. 6)
Kan trykkeriet være Svanemærket, uden at tryksagen er det?
Ja, hvis du vælger en papirkvalitet som ikke er miljømærket eller godkendt til brug i en svane
mærket tryksag, kan selve tryksagen nemlig ikke svanemærkes. Her kan du vælge at skrive
”Svanemærket trykkeri” på din tryksag, men du må ikke bruge logoet. (Fig. 7)
Hvad hvis kun papiret er Svane- eller Blomstmærket?
Så må du gerne skrive på din tryksag, at den er trykt på svane- eller blomstmærket papir,
men du må ikke anvende logoerne. (Fig. 8-9)
Eksempler på mærkning af tryksager:
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5041 XXXX
Svanemærket tryksag

Fig. 5

Svanemærket tryksag 5041 XXXX

Blomstmærket papir, licens nr. DK/011/xxx
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Svanemærket trykkeri 5041 XXXX

Svanemærket papir, licens nr. 5044 xxxx
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Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør det enkelt for dig at vælge de
miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser. Når du vælger et svanemærket trykkeri, vælger du et
trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere arbejdsmiljø og en bæredygtig udvikling.
Målet med miljømærkerne er at mindske den samlede miljøbelastning fra vores forbrug. Derfor ser miljømærkerne på hele
produktets rejse og de miljøproblemer der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og for jordens ressourcer.
Bedre for miljøet. Bedre for dig. Læs mere om miljømærkerne på ecolabel.dk
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