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EU-Blomsten/Ecolabel 

EU’s officielle miljømærke 

Blomsten er ikke et økologimærke. Formålet med ordningen er at fremme udbud og 
efterspørgsel på produkter, der nedbringer belastning på miljøet 

 
EU-blomsten mærket skal give forbrugerne en enkel og troværdig information om, at et produkt 
hører til blandt de mindst miljøbelastende inden for en given produktgruppe, samt fremme 
udbud og efterspørgsel på produkter, der belaster miljøet mindre end tilsvarende produkter. 

For at opnå Blomsten skal produktet vurderes af Miljømærkning Danmark ud fra særlige 
miljøhensyn, som f.eks. energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og 
anvendelsen af kemikalier. 

Hele produktets livscyklus fra råvarer til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering er med i 
vurderingen når kravene til produkter der er mærkede med Blomsten fastsættes 

 
For Blomsten mærkede tekstiler stilles der bl.a. krav til: 

• Kun de mindste miljøbelastende typer fibre må anvendes 
• Strenge krav til de kemikalier der bruges til produktionen. 
• Intet eller meget lavt indhold af tungmetaller i varen. 
• Energibesparelser under produktion og brug. 
• Krav til spildevand fra bl.a. farverier. 
• Kvaliltets krav til produktet i forhold til funktion og holdbarhed. 

Ordningen kan bruges af alle producenter og importører, der afsætter produkter på EU-
markedet samt Norge, Island og Liechtenstein. 
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Certificering ved produktionen i EU:  
producenten sender en ansøgning til de nationale miljømærkemyndigheder. I ansøgningen skal 
denne dokumentere, at produktet lever op til miljømærkningskriterierne.   

 

Certificering ved produktion uden for EU:  
importøren sender ansøgningen til miljømærkemyndighederne i det land, hvor varen skal 
sælges. Myndighederne gennemgår dokumentationen og tager måske på et kontrolbesøg på 
fabrikken. Hvis produktet lever op til alle krav får producenten et licensnummer til at bruge 
Blomsten. 

Kriterierne fastsættes i Den europæiske Miljømærkekomité og søges fastsat, så 5-30 % af 
produkterne på markedet inden for en produktgruppe vil kunne opfylde miljømærkets kriterier. 
Kriterierne opdateres og skærpes som regel hvert tredje år, hvilket kræver fornyet ansøgning, for 
fortsat at kunne bevise, at produktet lever op til de nye krav. 

  

Mere information om EU- blomsten:  
http://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/om-blomsten-og-svanen 
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