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Eksempler på mærkning af tryksager:

Guide til brug af 
Svanemærket
Svanemærket er Nordisk Miljømærknings logo
Svanemærket med Strandbygaards licenskode er Strandbygaards ejendom 

og må udelukkende anvendes til forud aftalte designopgaver vedrørende  

svanemærkede tryksager, der trykkes hos Strandbygaard. Hvis der ønskes 

tekst på et andet sprog end dansk, kan det også lade sig gøre. Rekvirér det 

logo, der ønskes anvendt til opgaven, hos Strandbygaard, att. Helle Dam-

gaard Larsen, helle@strandbygaard.dk

Farver
Grøn, sort og hvid er de godkendte farver for Svanemærket. Mærket fås i tre 

farveversioner. Den 2-farvede udgave er den anbefalede version. 

Vær opmærksom på, at selve svanen – dvs. fuglen i logoet – altid skal være 

hvid. BEMÆRK! Svanesymbolet må aldrig bruges i negativ eller gråtoner.

Størrelse og placering
Teksten, licensnummer og logo skal være af en størrelse, så det samlet frem-

står tydeligt og læsbart. (Figur 1)

Man 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. (Figur 2)

Kan trykkeriet være Svanemærket, uden at tryksagen er det?
Ja, hvis man vælger en papirkvalitet, som ikke er miljømærket eller god-

kendt til brug i en svanemærket tryksag, kan selve tryksagen nemlig ikke 

svanemærkes. 

Her kan man vælge at skrive »svanemærket trykkeri« på din tryksag, men 

man må ikke bruge logoet. (Figur 3)
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