
VURDERINGSSKEMA PRODUKTER
Beregning af score
Nationalpark Vadehavets partnerudvalg giver karakterer fra 0 til 10 point i 
hver af kategorierne – hovedråvare samt forarbejdning. Karakteren i hver 
kategori ganges med en faktor, der afspejler forbrugernes forventninger.

Karakterer råvaren
Hvis 75-100 % af råvarerne er lokale gives ....................................................10 point
Hvis 50 % af råvarerne er lokale gives ............................................................... 5 point
Hvis 10 % af råvarerne er lokale gives ............................................................... 1 point

Karakterer lokal forarbejdning
Hvis forarbejdningen foregår i Nationalpark Vadehavet gives ..............10 point
Hvis forarbejdningen foregår i en vadehavskommune gives .................. 7 point
Hvis forarbejdningen foregår indenfor en radius af 100 km gives ......... 2 point
Hvis forarbejdningen foregår i Danmark gives ............................................. 1 point

Faktorer
Point givet for råvaren ganges med faktor ................................................................. 8
Point givet for forarbejdning ganges med faktor ..................................................... 6

Antal point
Maksimum antal point er 140. Et produkt kan anvende Nationalpark Vade-
havets logo ved en score på minimum 60 point. Et produkt må aldrig score 
0 i råvare.

Eksempel
Produkt: Ravarmbånd. Ravstykket er fundet i nationalparken og er samlet 
med en lædersnøre som ikke stammer fra Danmark. Varen er derfor mellem 
75 og 100 % lokal. Forarbejdningen foregår i Esbjerg, altså i en vadehavs-
kommune.

 Karakter Faktor Score

Råvaren ......................................................................................... 10 8 80
Forarbejdning ................................................................................7 6 42
Total score ............................................................... 122
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SÅDAN ANSØGER DU

Ansøgningsskema omkring 
partnerskab finder du på 
www.nationalparkvadehavet.dk 
under partnerskaber.

Når du har udfyldt ansøgnin-
gen og sendt den (online) til 
nationalparkens sekretariat, skal 
du udfærdige et dokument, der 
fortæller hvilke produkter du 
ønsker at anvende nationalpar-
kens logo på.

For hvert produkt har vi 
brug for følgende oplysnin-
ger:

Indholdsfortegnelse med 
%-angivelse af de enkelte 
ingredienser.

Oprindelsessted for de ingredi-
enser, der stammer fra National-
park Vadehavet.

Adresser hvor forarbejdningen 
foregår.

Dokumentet sendes til national-
parkens sekretariat på 
vadehavet@danmarksnational-
parker.dk.


