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Forslag
Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at
Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd
at utrede muligheten for at kunne etablere svanemerking for nordisk mat og
nordisk håndverk og design
Bakgrunn
Det nordiske miljømerket Svanen ble etablert i 1989 på oppdrag av Nordisk Ministerråd. Alle land har et sekretariat som tar imot søknader fra bedrifter som ønsker å få
sine produkter miljømerket. De respektive sekretariat foretar kontrollbesøk og markedsføring i sine respektive land. Tanken bak Svanemerket er og hjelpe forbrukerne å
velge de beste produktene ut fra et miljøperspektiv.
Svanen har blitt et velkjent symbol for miljømerkede produkter i hele norden. I en
nordisk markedsundersøkelse fra 2013 svarte 96 prosent at de kjente til Svanen.
Nordisk mat og nordisk håndverk og design er velkjent over hele verden og signaliserer høy kvalitet, holdbarhet, kreativitet og skjønnhet. Også her har forbrukerne behov for veiledning for å kunne velge riktige produkter ut fra miljøhensyn ur miljøsynspunkt og at produktene faktisk er nordisk mat, håndverk og design.
Kriteriene kan være kvalitet, holdbarhet og kunstnerlig utøvelse. Svanenmerket kan
gjøres i ulike farger for de tre områdene eller om en vil legge sammen håndverk og
design. Merkingen skal bidra til at både nordisk mat, håndverk og design av høg kvalitet skulle kunne profileres ytterligere både i Norden og internasjonalt, som vil bidra
at det blir attraktivt å søke om å få Svanemerking av sine produkter. En annen effekt
vil være at produsenter av lokal mat, håndverk og design vil bestrebe seg ytterligere
for gode og holdbare prosesser i framstillingen av sine produkter og dermed bidra til
å oppfyle FNs holdbarhetsmål.
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