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Eks. på lys

Svanemærket
Nordisk Ministerråd
Nordens officielle miljømærke. 
Type 1-miljømærke med produkt-
specifikke og absolutte krav.

Forest Stewardship Councill®

Virksomheder, NGO’er 
og sociale organisationer
Træ og papir og andre skovba-
serede materialer

PEFC
Virksomheder, NGO’er,
foreninger
Træ og papir

CertiPUR
Non-profitorganisation
Varemærke fra Europur
Skum

EU-Blomsten
EU-Kommissionen
Det officielle europæiske miljø-
mærke. Type 1-miljømærke med 
produktspecifikke og absolutte 
krav.

Der Blaue Engel
Tyske miljøministerium
Officielle tyske miljø-
mærke. Type 1-miljømærke. 

Cradle to Cradle
Global certificeringsordning 
Produkter kan mærkes på 
flere niveauer;
basis, bronze, sølv, guld, platin.

Målbar
Privat virksomhed
Ikke certifikat. Værktøj til 
beregning af et produkts 
CO2-belastning.

Indeklimamærket
Teknologisk Institut
Krav til produktets 
påvirkning af luftkvalitet i 
forbrugsfasen.

International
Organization for
Standardization

Environmental Product 
Declaration
Dokumenterer miljø-
effekter på delelementer
af et produkt.

Global Organic Textile 
Standard
International arbejdsgruppe
Økologiske tekstiler

STANDARD 100 og LEATHER 
STANDARD by OEKO-TEX®

Internationale testinstitutter
Tekstiler og læder

Leather Working Group
International non-profit 
arbejdsgruppe
Læder

Benefit Corporation
Non-profit-organisation
Måler virksomhedens 
samlede sociale - og 
miljøperformance.

Dansk Standard
Danmarks standard-
iseringsorganisation.

EKOenergy
NGO, miljøorganisationer
Miljømærke for vedvarende 
energikilder under produk-
tionsfasen.

Energimærket
EU’s bygningsdirektiv
Beregnet forbrug af 
strøm i produktets
forbrugsfase.

Udarbejdet af
Nicolai de Gier, arkitekt maa, lektor, Det Kgl. Akademi

Katrine Nøhr, arkitekt maa, videnskabelig assistent, Det Kgl. Akademi

En aktivitet i Lifestyle & Design Cluster
- medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Kilder
 Zeuthen, J. & Ludvigsen, L. (2018). Mærk din forretning. Forlaget IIB.

Høgh, Steffen M. (15/4/2018). Bæredygtig Business [podcast]. Episode 7: Få styr på 
certificeringerne med Jakob Zeuthen. https://soundcloud.com/baredygtigbusiness

Forbrugerrådet. (2013). 21 grønne mærker. On-line ISBN: 978-87-7029-547-5
Standards Map til sammenligning af certifikaters parametre: www.standardsmap.org

www.furn-tech.dk

Mærkernes hjemmesider
Svanemærket og EU-Blomsten: www.ecolabel.dk

Der Blaue Engel: www.blauer-engel.de/en
Cradle to Cradle: www.c2ccertified.org

EPD Danmark: www.epddanmark.dk
GOTS: global-standard.org

OEKO-TEX: www.oeko-tex.com
Leather Working Group: www.leatherworkinggroup.com

FSC: dk.fsc.org/dk-dk
PEFC: www.pefc.dk

CertiPUR: www.europur.org/certipur/en/about-certipur
EKOenergy: www.ekoenergy.org

Indeklimamærket: www.indeklimamaerket.dk
B Corp: www.bcorporation.eu/about-b-lab/country-partner/denmark

Målbar: www.maalbar.dk
International Organization for Standardization: www.iso.org

European Standards: www.en-standard.eu
Dansk Standard: www.ds.dk

Tak til
Claus Jørgensen, Forbrugerrådet Tænk Kemi

Søren Hinge-Christensen, Træ- og Møbelindustrien (TMI)
Heidi Belinda Bugge og Jakob Wegener Waidtløw, Miljømærkning Danmark

European Standards
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Beskrivelse af kategorierne
Certifikater også kaldet mærker, er i denne folder forsøgsvis inddelt i 
kategorierne;
Livscyklus på produkt - mindsker den samlede miljøbelastning under 
hele produktets rejse og med fokus på reparation og recirkulering. 
Nogle af disse kaldes også type 1-mærker.
Råvarer - fortæller om råvarers sporbarhed og produktionsvilkår.
Ressourcer - har to typer mærker – ét fokuserer på vedvarende energi 
anvendt under produktionen, et andet sikrer gennemsigtighed af 
energiforbrug under produktets levetid.
Indeklima - måler afgasning af materialer i brugsfasen.
Virksomhed - fokuserer på hele virksomheden både socialt, miljø-
mæssigt samt inden for ansvarlighed og gennemsigtighed.

Mærker i de ovennævnte kategorier i denne folder er tredjepartscerti-
ficerede, hvilket sikrer størst mulig troværdighed.

Oversigten inddrager også mærker, der ikke er certifikater, men som 
kan være brugbare i processen mod et mere bæredygtigt produkt.
Måleværktøj - anvendes til måling af eksempelvis CO2-belastning.
Holdbarhed - er standarder, der anvendes til at teste produkters hold-
barhed. Dette kan således sikre en lang brugsholdbarhed. I Danmark 
og EU følges EN-standarderne, der forholder sig til de internationale 
ISO-standarder. 

Flere mærker tilbyder samme dækning, men generelt kan man sige 
at livscyklusmærkerne samler flere kriterier i et mærke. Eksempelvis 
indeholder Svanemærket og EU-Blomsten både krav til råvarers spor-
barhed, holdbarhedstest samt krav til brug af kemikalier.

Indledning
Vi er mange, der gerne vil gøre mere for den grønne omstilling. 
Designere og møbelproducenter har et stort ansvar, når nye produk-
ter sættes i verden, men har også mange muligheder for at bidrage 
til ansvarlig brug af klodens ressourcer ved at producere med omhu. 
Forbrugskulturen står overfor en grundlæggende forandring, hvor vi 
skal lære at forbruge og producere anderledes og med større om-
tanke. Det vil give dansk design ny substantiel relevans og aktualitet, 
også internationalt, om vi i fællesskab kan sikre bæredygtige produk-
tionsforhold og et grundlæggende cirkulært perspektiv, som en helt 
naturlig del af et designs livscyklus. Certificeringer kan være en vigtig 
del af omstillingen og skabe større klarhed for forbrugeren som en
indikation på hvilke virksomheder og produkter, der peger i den
rigtige retning.

Men antallet af certifikater er stort, og det er vanskeligt at finde ud af 
hvilke, man skal vælge. Denne folder forsøger at vise en retning. Den 
giver ikke absolutte sandheder, men mulige veje at gå. Der findes ikke 
en oversigt over hvilke certificeringer, man kan vælge, og vi har derfor 
samlet dem, vi på nuværende tidspunkt har fundet mest relevante 
for både designere og møbelproducenter. Det er et område, der er i 
stadig udvikling, og vi vil i de kommende år se flere og nye certifice-
ringer, ligesom de eksiterende vil udvikle sig og indeholde flere og 
skærpede krav.

vejledning og certificeringer, der 
dækker områder som EPD’er ikke 
gør, såsom bæredygtigt materi-
alebrug, indeklima og internati-
onale standarder, kan det være 
skridtet tættere på at have opfyldt 
kravene for et livscyklusmærke.

Dokumentation og mærker
Hvis man vil opnå certificerings-
mærker, er dokumentation essen-
tiel. Man kan anskaffe miljødekle-
rationer (EPD’er) på delelementer 
af produktet i forskellige livscyk-
lusfaser. Sammen med bruger-

Idéfasen
Det er vigtigt at mindske miljø-
belastningen i hele produktions-
kæden, men mindst lige så vigtigt 
er det, at indtænke reparation og 
recirkulering af produktet, så mate-
rialerne kan udnyttes bedst muligt.

Miljøet i fokus
Ved at have et livcyklusmærke på 
produktet, viser det, at man opfyl-
der skrappe krav i hele produktets 
livscyklus. Man kan supplere med 
mærker på områder, som livscyk-
lusmærkerne ikke dækker.


