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Bilag 1-3 - Kravspecifikation – logodesign 

1. Generelt  
Nærværende kravspecifikaktion indeholder en beskrivelse af de mindstekrav, som 

ordregiver har til logodesign af arbejdsbeklædning.  

I denne kravspecifikation beskrives styrelsernes grundelementer for logodesign.  

Styrelsernes logo er beskyttet af ophavsretten.  

 

2. Miljø- og Fødevareministeriets logo design  
I Miljø- og Fødevareministeriets logo er en unik og signalgivende kongekrone det 

identitetsbærende element. Kronen er en fortolkning over den danske enevoldskrone, så 

den i form og farve relaterer sig til ministeriets ressortområde. I kronens former er 

forskellige figurer og organisk symbolik indbygget: Egebladet med reference tilbage til Chr. 

V’s krones egeløv; et agern, korn og frø, bristefærdige knopper og skud; de bugtede 

grafiske linjer mimer kyst- og landskabsstrækninger mens bladene gengivet i både positiv 

og negativ også er formen på blæretang og ruccola. Kronens bøjler er geviret på 

kronhjorten i skovene og bølgerne på havene og samler enderne til én enhed; et 

ministerium, der står for natur, miljø, fødevarer, fiskeri og landbrug. Det er en uhøjtidelig 

krone, der med sine åbne linjer signalerer lydhørhed og folkelighed og samtidig har et fast 

fundament af planlægning og præcision. Kronen og designprogrammet er udviklet til at 

afspejle både den myndighed og den moderne organisation, som Miljø- og 

Fødevareministeriet er.  

 
2.1. Logo – DK  

Miljø- og Fødevareministeriets logo består af en krone og et navnetræk. Ministeren, 

ministeriet, departementet og de fem institutioner har hver deres logovariant.  
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2.2. Logoets farver  
Det originale logo er i farven Pantone 560. Der findes derudover en version i CMYK og en 

i RGB.  

Logoet skal så vidt muligt bruges i farver.  

2.2.1. Primære farver  
Den mørkegrønne logofarve er en fælles og overordnet koncernfarve. Derudover har hver 

institution sin egen farve inden for den blågrønne skala. 

2.2.2. Sekundære farver  
Den sekundære palet for en styrelse består af alle de øvrige institutionernes primære 

farver, der befinder sig inden for det grønne og blå farvespektrum. Derudover er der to 

klare farver; cyan og lime, samt nogle varme farver, der står i kontrast til de grøn-blå 

nuancer i designet. 

2.2.3. Brug af farver  
Brug af farver er defineret som procentsatser, således at de primære farver fordeler sig i 

forhold til de sekundære farver i forholdet 80/20. De 20 % procent fordeler sig derudover i 

forholdet 15/5 - dvs. at kontrastfarverne i den sekundære palet kun bruges meget 

begrænset til fx. fremhævelser, links, splash o. lign.  
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3. Søfartsstyrelsens logo design:  
 

Søfartsstyrelsens logo består af en krone og et navnetræk, og findes i en DK og en UK-

version.  
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De to farver er:  

 pantone 201, C:0 M: 100, Y: 65, K: 34  

 pantone 138, C:0, M: 38, Y: 94, K:0 
 

4. Fiskeristyrelsens logo design 
 

Fiskeristyrelsens logo vil afhænge af, om beklædningsdelen indgår som en 

uniform/kontrolgenstand eller øvrig beklædning. Dette vil fremgå af den enkelte 

kravspecifikation. 

 

4.1. For uniform/kontrolbeklædning: 
Logo vil bestå af et navnetræk med ordet ”Fiskerikontrol” i hvid eller sort skrift 

broderet/påtrykt venstre side af brystet.  

Herudover skal der på højre og venstre ærme monteres et fiskerikontrollogo med krone, 

anker og fork i guld og rødt på marineblå baggrund. Ærmemærkerne skal påføres ved 

tryk/lim eller påsyning afhængig af stoftype.  

Hovedbeklædning vil skulle påmonteres et fiskerikontrollogo med krone, anker og fork i 

guld og rødt på marineblå baggrund. Logoet skal påføres som tryk/broderi eller påsyning.  

 

Eksempler på fiskerikontrollogo herunder: 
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Hovedbeklædning   Ærmemærke 

4.2. For øvrig beklædning: 
Logo vil bestå af navnetræk med ordet ”Fiskeristyrelsen” i hvid eller sort skrift 

broderet/påtrykt venstre side af brystet. 

  

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVmeLKyN7VAhWJblAKHRH8AlkQjRwIBw&url=http://mfvm.dk/&psig=AFQjCNGRa7wafzmGniRw2fgy_6g4NoZT8Q&ust=1503069525185637

