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Medlemsforslag 
om Svanemærkning af emballage 

Forslag 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at tilføje emballagekrav til svanemærkningsordningen 

 

Den Socialdemokratiske Gruppe foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at udvide svanemærkningen til at dække emballageproduktion generelt 

Baggrund 

Den nordiske mærkningsordning, Svanemærket, blev etableret for 31 år siden og 

dækker alle nordiske lande. Mærket har en høj forbrugergenkendelse og høj forbru-

gertillid. Derfor er det vigtigt, at mærket bliver ved med at være førende indenfor 

forbruger- og miljøbeskyttelse. 

Nogle emballagetyper er i dag omfattet af Svanemærket – det gælder f.eks. pizza-

bakker. Netop derfor er det mere forvirrende for forbrugerne, at andre dele af embal-

lagen ikke er omfattet, selvom produktet er mærket med Svanemærket. 

I dag kan et produkt være Svanemærket, fordi indholdet lever op til Svanemærkets 

krav, men produktets sekundære emballage kan være skadeligt for miljø- og klima og 

samtidigt være umuligt at genanvende. 

Ved at gøre krav til emballagen til en del af Svanemærket, vil mærket stå stærkere, 

samtidigt med at vi blidt skubber industrien i en mere bæredygtig retning.  
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Idet mere og mere handel foregår online, vil der blive anvendt stadig stigende 

mængder sekundær emballage, når et produkt ompakkes hos en distributør og sen-

des videre i mindre mængder. 

 

Ved at udvide Svanemærket til at dække emballage generelt, vil vi gøre det lettere 

for producenter at vælge bæredygtige emballagetyper. 

 

 

Norden den 12. april 2021 

Anders Kronborg (S) 

Anna Vikström (S) 

Annette Lind (S) 

Erkki Tuomioja (sd) 

Eva Lindh (S) 

Eveliina Heinäluoma (sd) 

Gunilla Carlsson (S) 

Heidi Viljanen (sd) 

Henrik Møller (S) 

Johan Andersson (S) 

Johan Kvarnström (sd) 

Jorodd Asphjell (A) 

Karin Gaardsted (S) 

Kasper Roug (S) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Martin Kolberg (A) 

Nina Sandberg (A) 

Oddný G. Harðardóttir (Sf) 

Orla Hav (S) 

Pyry Niemi (S) 

Ruth Grung (A) 

Sjúrdur Skaale (Jvfl.) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Åsa Karlsson (S) 

 


