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Udvalget for et Holdbart Nordens betænkning over 

Medlemsforslag om Svanemærkning af emballage  

Forslag 

Udvalget for et Holdbart Norden foreslår, at  

Nordisk Råd ikke foretager sig yderligere i anledning af Medlemsforslag om Sva-

nemærkning af emballage (A 1872/holdbart) 

Baggrund 

Den socialdemokratiske gruppe har fremsat forslag om at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

at tilføje emballagekrav til svanemærkningsordningen 

 

Nordisk råd rekommanderer de nordiske regeringer 

at udvide svanemærkningen til at dække emballageproduktion generelt 

 

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 stille krav til emballagen til en del af 

Svanemærket, vil mærket stå stærkere, samtidigt med at vi blidt skubber industrien i 

en mere bæredygtig retning. 

 

Udvalget fik forslaget præsenteret første gang på udvalgsmøde den 28. juni 2021. 

Her blev det besluttet at invitere eksperter fra interesseorganisationer eller lign. til at 

belyse sagen nærmere. Udvalget havde på sit møde den 7. september besøg af 

GRAKOM, som er den danske erhvervsorganisation for over 500 virksomheder i den 
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grafiske branche, herunder emballagebranchen. Drøftelserne i udvalget afstedkom 

et ønske, om at invitere en repræsentant fra Nordisk Miljømærkning, og Karen Dahl 

Jensen, produktudviklingschef i Nordisk miljømærkning gæstede derfor udvalget den 

25. januar 2022. 

Udvalgets synspunkter 

Udvalget finder, at svanemærket at hjælper forbrugerne til at kunne orientere sig ef-

ter en enkel, overskuelig og troværdig ordning, når de vælger at købe bæredygtige 

produkter med et lavere klima- og miljøaftryk. For at sikre et helhedsbillede af pro-

dukternes bæredygtighed er det vigtigt at emballagen også er underlagt skrappe 

krav til bæredygtighed. Det er dog vigtigt, at huske, at selvom emballagen kan recir-

kuleres, bliver den ikke cirkulær og kan bruges igen, før den faktisk er sorteret til 

genbrug af modtageren.  

 

Udvalget finder, at svanemærket er et vigtigt redskab til at reducere emballagepro-

duktionens klima- og miljøaftryk. Udvalget byder det derfor velkomment, at der un-

der Svanemærkningsordningen allerede indgår kriterier for emballage. Det noteres 

desuden med stor tilfredshed, at der pågår et arbejde med at udvikle kriterier for E-

handelstransporten, som forventes at være klar i efteråret 2022.  

 

Efter at have hørt oplægget fra Karen Dahl Jensen, produktudviklingschef i Nordisk 

miljømærkning bakker den socialdemokratiske gruppe ikke længere op om eget for-

slag og udvalget besluttede enstemmigt, at foreslå at Nordisk Råd ikke foretager sig 

yderligere i anledning af medlemsforslag om Svanemærkning af emballage (A 

1872/holdbart). 

 

Malmø den 21. marts 2022 

Anders Kronborg (S) 

Bryndis Haraldsdóttir (Sj.) 

Cecilie Tenfjord-Toftby (M) 

Emilia Töyrä (S) 

Hafdís Hrönn Hafsteinsdóttir (Frfl) 

Kim Kielsen (S) 

Lene Westgaard-Halle (H) 

Magnus Ek (C) 

Ola Elvestuen (V) 

Pipaluk Lynge-Rasmussen (IA) 

Rasmus Ling (MP) 

Rasmus Nordqvist (ALT) 

Simon Holmström (HI) 

Staffan Eklöf (SD) 

Tove Elise Madland (A) 

Troels Ravn (S) 

 

 

 

 

 


