




Det er vores ambition, 

at udfordre og hjælpe lokale virksomheder 

til at realisere deres potentiale, og derved

skabe vækst, udvikling og arbejdspladser i 

lokalområdet





Velkommen

• Sparring, udvikling og tilskud til viden

• Bliv klogere og netværk ved vores 
arrangementer

• Dagens arrangement om miljømærkning og 
virksomhedssafari hos dantoy a/s

Ønsker du at vide mere eller få
sparring og vejledning om udvikling
af din virksomhed, så kontakt en af
vores konsulenter på tlf. 70 22 28 20
– eller lav en aftale allerede i dag.



Tilmeld dig på www.mfer.dk

https://www.mfer.dk/arrangementer/


Hvem er 
Miljømærkning 
Danmark ?







Svanemærket 
og EU-Blomsten

Danmarks officielle miljømærker



Alt det vi gør, sætter spor  
Vi gør dem mindre











Dagligvarer

Engangsartikler til fødevarer

Fedttæt papir

Hygiejneprodukter

Kontor- og hobbyartikler

Kosmetiske produkter

Legetøj

Levende lys

Opvaske- og afspændingsmidler

Håndopvask og rengøringsmidler

Rengøringsprodukter med 
mikrofiber

Tekstilvaskemidler og pletfjerner

Toiletpapir, køkkenrulle, 
servietter, papirhåndklæder

Byggeri

Huse, lejligheder, skoler og 

daginstitutioner

Bygningsrenovering

Byggematerialer

Indendørs maling og lak

Kemiske byggeprodukter

Vinduer og yderdøre

Træ – særligt holdbart

Gulv

Bygge- og facadeplader

Hus og bil

Bil- og bådplejeprodukter

Bilvaskehaller

Brændeovne

Kedler til fast biobrændsel

Faste brændsler og 

optændingsprodukter

Kompostbeholdere

Maskiner til park og have

Møbler og inventar

Varmepumper

Udemøbler og legeredskaber

Services

Hotel, restaurant og konference

Rengøringsservice

Tekstilrens

Trykkerier, tryksager, kuverter 

og andre papirprodukter

Kaffetjenester

Dagligvarebutikker

Elektronik og IT

Digital fotofremkaldelse

TV og projektorer

Andet

Engangsposer-, slanger og 

tilbehør til medicinsk brug

Flydende, gasformige

brændsler

Industrielle rengørings- og 

affedtningsmidler

Investeringsfonde

Rengøringsmidler til 

levnedsmiddelindustrien

Vaskemidler til professionelt 

brug

Kontormaskiner

Tonerkassetter, recirkulerede



74%
af danskerne går op i hvad 

de selv kan gøre for at 

passe på miljøet2

63%
af danskerne der kender 

Svanemærket – ser efter mærket, 

når de vælger varer2b

95% af danskerne kender 

Svanemærket1

1) YouGov kendskabsmåling, jan. 2019 2) YouGov mærkningsordninger, jan. 2019 2(b ser af og til, ofte eller altid efter 
Svanemærket, når de vælger varer)





74%
af danskerne går op i hvad 

de selv kan gøre for at 

passe på miljøet2

21%
af danskerne der kender 

EU-Blomsten – ser efter mærket, 

når de vælger varer2b

43% af danskerne kender EU-Blomsten1

1) YouGov kendskabsmåling, jan. 2019 2) YouGov mærkningsordninger, jan. 2019 2(b ser af og til, ofte eller altid efter 
Svanemærket, når de vælger varer)





Miljømærkernes 
værdi for jeres 
virksomhed





Kilde: Kundetilfredshedsundersøgelse for Miljømærkning Danmark, dec. 2017
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Andet

En øget effektivisering af virksomhedens interne
processer

Ressourcebesparelser

En øget efterspørgsel efter de miljømærkede
varer/ydelser

Stolthed over miljømærkningen blandt vores
medarbejdere

En øget interesse for virksomheden og/eller
virksomhedens produkter generelt

En stærkere positionering

Hvilket udbytte har din virksomhed oplevet som følge af jeres miljømærkning?



”Det er en nem 
kommunikationsvej til 
forbrugere, idet mærket aner-
kendes bredt både i privat og 
professionelt regi. 

Svanemærket gør det kort 
sagt enkelt at kommunikere  et 
komplekst budskab.” 

”Svanemærket sikrer, at vi 
sparer på ressourcerne. Det 
er ikke kun godt for miljøet og 
jordens ressourcer, men også 
for vores økonomi.”

”Vi bruger EU-Blomsten til at 
skabe en attraktiv miljøprofil 
ved at fortælle om mærket og 
de skrappe krav, vi lever op til i 
alle led af virksomheden – det 
er ikke bare en test af det 
færdige produkt.”

Virksomhed Virksomhed Virksomhed



Dantoy
Svanemærket legetøj



Ja, det er os med Scooteren



Dantoy a/s Hobro

• Dantoy er et familie ejet virksomhed. Ejet af CEO Marck H. Matthiasen 

– (3 generation )

• Fam. Matthiasen stammer fra det gamle K.E Matthiasen, Scandinaviens
største legetøjs grossist.

– Overtog HP plast I 1986

• Dantoy er specialiteret I at producere legetøj til børnehaver

– Private label + branded products



Dantoy

• Produktion ligger i 9500 Hobro 

– Vi værdsætter og prioriterer at være danskproduceret legetøj mange år frem.

– 16.000 kvm produktion/lager 

• 50 ansatte produktion/Adm.

• 450-550  hjemmearbejder

• Virksomhedscenter, 10 personer og 1 fuldtidsansat.

• Dantoy er hovedleverandør til institutioner & Retail i over 55 lande.

• Dantoy a/s er nordens største producent af plastiklegetøj.

– Efter LEGO… 



Dantoy Certifikater

ISO14001 since 1997
Environmental management, that secures an 
understandment about environment. 

ISO 9001
This is secured by constant focus on ongoing
improvements

Quality management that secures the 
understandment of the quality through the entire
organization

Dantoy Toy´s is fabricated without any harmful 
substances. The toy does not contain PVC or 
phthalates

ISO 14001: 

ISO 9001

CCC Certificate

Nordic ECO labelled since 2010

EN71, ASTM 963, Directive 2009/48/EC,  : Safety 
regulation for toy

European Regulations No 10/2011, No. 
2023/2006, No. 1282/2011,No 1935/2004:



Dantoy’s svanemærket legetøj

• dantoy er den eneste plastiklegetøjsproducent i verden, der har deres 
produkter godkendt til at bære svanemærket. 

• At få Svanemærket produkter kræver mange ressourcer fra dantoy’s
side, men det er del af dantoy’s DNA , der vil skabe trykhed for brugeren

– Udfordringer

• 98% af alle dantoys kerneprodukter bærer allerede                 
Svanemærket, og flere er på vej.  

• Vores erfaringer



Svanemærket BIO plast

• Sommeren 2018 lancering af BIO plast

• Legetøj af sukkerrør

• BIO plast kommer I 2019 til at udgøre 20% af vores total omsætning.

– Stignende trend & interesse for miljøet



Ansvarlig indkøb

At lege skal helst være lige så sundt, som det er sjov

• Legetøj udvikler og udfordrer børn, men vi bliver allesammen udsat for kemiske stoffer fra ting, vi omgiver os 
med.

• Børn er særligt følsomme, ved at vælge Svanemærket legetøj passer vi på børnene, samt på naturen & miljøet.



Ved valg af ny lastbil, er der også vurderet på        

hvilken bil, der er den mest miljøvenlig



Jo bedre kvalitet, jo længere levetid 

• Dantoys DNA sikrer kvalitet og miljø i de forskellige processer, og herved også levetiden for 
vores legetøj

• Dantoy har fokus på intern genbrug af 
alle vores materialer, emballage mm

• Når legetøjet ikke bruges mere, går 
det i arv til et andet barn, 
eller til genbrugsplast.

Det er god livscyklus 

Kvalitet & levetid



Dantoy vil gerne give alle forældre og børn i hele EU, muligheden for  
at vælge miljø rigtigt legetøj, uden kemikalier og mærket med EU-Blomsten.

Dantoy har i 2018, søgt EU Ecolabel, om at oprette ny kategori til legetøj



More Green

Dantoy = first movers



dantoy 2019

Nye produkter:

dantoy baby line

“TINY”

Bio + svanemærket



Nopa Nordic A/S
Svane- og EU-Blomstmærkede
vaske- og plejeprodukter



Nopa Nordics erfaringer med



Det er i vores DNA

HENKEL

NU 1993

NOPA NORDIC

IKKE PÅ GRUND AF EN TREND…



Mærkerne stiller krav…

• …til vores produkters miljøbelastning

• …til den funktionelle performance

• …til sikker anvendelse for forbrugerne
• Sikre råvarer for vores medarbejdere

• Færre miljøbelastende kemikalier

• Udfase miljøbelastende kemikalier

• Kvalitetsstyring af underleverandører 

• Gennemtænkte leverandørskifter

• Kravene til produkternes miljøprofil

• En løbende overgang til råvarer, som er  
baseret på fornybare ressourcer

Det støtter os i…



Tillid til mærkerne

• Vores kunder og forbrugerne har stor tillid

• Forbrugerne er trygge ved mærkerne

• I nogle lande er Svanemærket blevet en 
standard for overhovedet at have en chance 
på markedet (som f.eks. FSC er det)

• I Kina ser vi en udbredelse

FAKTA:
Svanemærket og 
EU-Blomsten er 

blandt de 6 mærker i 
Europa, som er mest 

troværdige



Driver værket

• Mærkerne er med til at drive den 
generelle grønne agenda, da de løbende 
opdaterer og strammer produktkrav

• De er med til at drive vores kvalitetskultur 
og en løbende skærpning af denne

• Mærkerne støtter os i hele tiden at blive 
mere bæredygtige



I et marketingperspektiv

• Vores måde at skilte med bæredygtighed og miljø

• Troværdig understøttelse af vores fokus på cirkulær økonomi

• renomtanke.dk

• Blogindlæg og posts (SoMe)



Mærkerne er en 
del af vores resultater
• Øget indtjening

• Øget tiltrækning af medarbejdere på grund 
af vores bæredygtige profil

• Øget troværdighed



Et samarbejde



Professionelle 
indkøb







Håndsæbe og cremer Tryksager

Rengøringsservice Tekstiler

Rengøringsprodukter og mikrofiberklude Tekstilservice

Kantine Bilvask

Whiteboardmarkers Konferencecentre

Kontormøbler Hoteller

Kontormaskiner Byggeri/renovering

Papir



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=UTwkKi4WY3A


Afrunding og 
spørgsmål



Rundvisning


