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Priser for at udbrede
EU Blomsten
Det europæiske miljømærke EU Blomsten fylder 20
år. Det blev markeret med uddeling af priser til tre
virksomheder, som på hver deres måde har gjort en
særlig indsats for at udbrede EU Blomsten.
Der var priser til den første, til den største og til den
mest trofaste licenshaver, da Miljømærkning Danmark
torsdag den 31. maj 2012 holdt blomsterfest.
Prisuddelingen fandt sted i Teatermuseet i København. Her var blandt andre danske licenshavere af
EU Blomsten, repræsentanter fra Miljømærkning
Danmark, det danske Miljømærkenævn og de øvrige
europæiske miljømærkningsorganisationer samlet
for at fejre EU Blomstens fødselsdag.
De tre virksomheder, der blev hædret, har en vigtig
del af æren for, at EU Blomsten er blevet udbredt
og kendt i Danmark. Og de har alle været med til at
sikre, at antallet af blomstmærkede produkter på
det danske marked fortsat stiger. I 2011 var antallet
900, hvilket var en fordobling i forhold til i 2007.
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også til detail gennem mere end 50 forhandlere, er
det vigtigt, at have en ansvarlig og troværdig miljøprofil. Allerede i 1993 fik vi Gladsaxe Kommunes
miljøpris, i 1997 blev vi miljøcertificeret efter ISO
14001 og i 2006 blev vi arbejdsmiljøcertificeret efter
OHSAS 18001. I 1998 fik Beck & Jørgensen det europæiske miljømærke Blomsten på det første produkt,
og siden er der kommet flere til, fortæller produktog indkøbschef Jesper Hougesen.
Han forklarer valget af netop EU Blomsten på denne
måde:
– Ved at benytte det officielle miljømærke ”EU Blomsten” sikrer man kunden, at produktet både lever
op til skrappe fælleseuropæiske miljømæssige krav,
og at dets kvalitet er i orden. Og så er EU Blomsten
også et troværdigt miljømærke, idet ordningen bliver
administreret af en uvildig instans, som er udpeget
af myndighederne.

BECK & JØRGENSEN –
DEN MEST TROFASTE LICENSHAVER
”Prisen til den mest trofaste licenshaver” gik til
malingsproducenten Beck & Jørgensen for på entusiastisk vis at have øget det generelle kendskab til
EU Blomsten i Danmark via markedsføring af firmaets brede sortiment af miljømærkede malinger.
Virksomheden var således den første malingsproducent i Danmark, der fik tildelt EU Blomsten. Samtidig
er de den licenshaver på alle produktgrupper inden
for EU Blomsten, som har haft miljømærket i længst
tid.
For Beck & Jørgensen er det helt naturligt at se
maling og miljø som to sider af samme sag:
– Som en dansk familieejet virksomhed, der primært leverer til professionelle malermestre, men

B&J 5 var det første malingsprodukt i Danmark, der
fik tildelt EU Blomsten. B&J 5 er også det produkt,
der har haft miljømærket i længst tid.
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Prisen til den mest trofaste licenshaver gik til
malingsproducenten Beck & Jørgensen.
På billedet:
Produkt- og indkøbschef Jesper Hougesen
og Udviklingschef Thomas Sørensen fra
Beck & Jørgensen sammen med Nina Schiøtz,
formand for Miljømærkenævnet.

DE ØVRIGE PRISER
Isbryder-pris til tre nordjyske campingpladser
”Isbryder-prisen” blev delt mellem tre nordjyske campingpladser: FDM Camping Aalbæk Strand, Svinkløv
Camping og Hanstholm Camping. De fik prisen for at være blandt de første campingpladser i Danmark, der
blev mærket med EU Blomsten.
Detailhandlens pris til Dansk Supermarked – og deres kunder
”Detailhandlens pris” blev tildelt Dansk Supermarked for at være den detailhandelskæde, som aktuelt har det
største og bredeste sortiment af EU Blomst-mærkede produkter på hylderne. Derved yder Dansk Supermarked et væsentligt bidrag til udbuddet af miljørigtige dagligvarer i Danmark.

LÆS OM BLOMSTEN
Læs mere om EU Blomsten på www.ecolabel.dk eller i Beck & Jørgensens nyhedsbrev, uge 23-2012.
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