


0.00 Forord Danmarks Nationalparker

Design for Danmarks nationalparker

Danmarks nationalparker er fyrtårne 
for den danske natur og har et 
nationalt naturindhold. Det er her, 
vi alle får mulighed for enestående 
naturoplevelser. Vi ved også, at 
naturen er en af hovedgrundene 
til at turister kommer til Danmark. 
Nationalparkerne vil her blive et 
vigtigt trækplaster. Derfor skal 
nationalparkerne have en fælles 
markedsføring. Grafikeren Ole 
Søndergaard har skabt et flot fælles 
design og logo, hvor hver nationalpark 
har sin lokale identitet inden for en 
fælles national ramme, som kan 
styrke markedsføringen.  

De enkelte nationalparker og national-
parkerne i fællesskab bliver afsender 
på en række forskellige aktiviteter 
og produkter. Et fælles design og 
logo vil sikre, at der er en ensartet 
nationalparkprofil og klart billede af 
nationalparkerne hos turister, borgere, 
samarbejdsparter og myndigheder. 
Værdigrundlaget for logoet er at 
signalere, at der i nationalparkerne 
findes natur og oplevelser af særlig 
kvalitet. 

Der er som en del af den fælles markeds-
føring etableret en nationalparkhjemmeside 
www.danmarksnationalparker.dk til informa-
tioner, aktiviteter og kommunikation om 
nationalparkerne. Det vil være en meget 
vigtig platform for den fælles markedsføring 
og er stedet, hvor alle nationalpark- 
bestyrelsernes og Miljøministeriets vigtige 
informationer om nationalparkerne findes.

I første omgang giver denne manual  
retningslinjer for, hvordan logo og hjemme-
side anvendes af nationalparkbestyrelserne 
og Miljøministeriet. Designmanualens 
retningslinjer skal bruges for at sikre den 
fælles markedsføring.  

Brugen af design, logo og hjemmeside vil 
blive fulgt for at se om, der vil være behov 
for flere retningslinjer.

Jeg ser frem til, at design, logo og 
hjemmeside vil være til gavn for alle.

Miljøminister
Troels Lund Poulsen
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1.00 Logo, nationalt Danmarks Nationalparker

Det nationale fælles logo er en 
kongekrone og teksten Danmarks 
Nationalparker. Logoet skal 
benyttes, når alle nationalparkerne 
skal repræsenteres. Nationalpark-
bestyrelserne skal altid benytte 
kronen sammen med det lokale 
logo, der repræsenterer de enkelte 
nationalparker. Miljøministeriet 
og nationalparkbestyrelserne 
skal anvende logoet ved fælles 
markedsføring, på den fælles 
hjemmeside, undervisningsmateriale 
og informationstavler i de enkelte 
nationalparker mv.

De enkelte nationalparkbestyrelser 
kan benytte det nationale logo med 
Danmarks Nationalparker efter 
designmanualens retningslinjer eller 
efter aftale med Miljøministeriet.  

Den øverste del af kronen illustrerer 
Danmarks grønne natur og nederst 
del det bølgende hav, sø eller å.

Logoet består af en logotype i skriften 
Dancer Bold samt en krone i farver.

Logoet findes i 2 faste kombinationer. 
Logo A med logotype i 2 linier med 
kronen i højre side.
Logo B med logotype i 1 linie med 
kronen i venstre side.

Logotypen A og B optræder altid i sort 
eller hvid, og kronen er enten i grøn/
blå, helt sort eller helt hvid.

Kronen kan anvendes uden tekst.

Logo A

Logo B

Kronen er et statskendetegn og kan kun 
anvendes af Miljøministeriet og nationalpark-
bestyrelserne. Misbrug af kronen er ulovlig 
ifølge borgelig straffelov.



1.01 Logo, internationalt Danmarks Nationalparker

Det internationale fælles logo findes 
på engelsk og tysk. Logoet benyttes  
af Miljøministeriet og nationalpark- 
bestyrelser til international markeds- 
føring af nationalparkerne. Se opslag 
1.00.

Logoet består af en logotype i skriften 
Dancer Bold samt en krone i farve. 

Logoet anvendes i 2 faste kombina-
tioner. 
Logo A med logotype i 2 linier med 
kronen i højre side.
Logo B med logotype i 1 linie med 
kronen i venstre side. 
Se også opslag 1.00.

Logotypen optræder altid i sort eller 
hvid og kronen er enten i grøn/blå, 
helt sort eller helt hvid.

Engelsk Logo A

Tysk Logo A

Engelsk Logo B

Tysk Logo B



1.02 Bomærke med logo, lokalt Danmarks Nationalparker

Der er udarbejdet et lokalt bomærke 
for hver nationalpark, der giver et 
visuelt billede af nationalparkens 
natur, landskab og kulturhistorie. 

Bomærket skal anvendes til lokal  
henvisning med piktogramstandere  
i nationalparken. Bomærket kan 
anvendes på, hjemmeside, bestyrel-
sens produkter, tryksager, ved  
arrangementer og events i national-
parken mv.

De lokale bomærker foreligger  
i 2 udgaver: 
Med krone og navn (Udgave A).  
Uden krone og navn (Udgave B).  
Se opslag 1.03 og 1.04

Udgave A skal anvendes som vist med 
logotypen og krone indenfor rammen.

Farverne kaldes sekundærfarver  
og er opgivet i Pantone-skalaen.  
Se opslag 1.06 for 4-farvekoder  
og farvekode til kronen.

Lokale bomærker
Udgave A

Lys blå: cyan 30% 
Rød: Pantone 484 
Okker: Pantone 727 
Mørk okker: Pantone 729 
Blå: Pantone 284 
Mørk grøn: Pantone 349

Lys blå: cyan 30%  
Rød: Pantone 484  
Gul Pantone 130  
Blå: Pantone 284 
Lys grøn: Pantone 368
Grøn: Pantone 363
Mørk grøn: Pantone 349

Lys blå: cyan 30% 
Mørk blå: Pantone Reflex blå 
Karry: Pantone 3985

Lys blå: cyan 30% 
Army grøn: Pantone 370 
Blå: Pantone 284 
Grå: Pantone 431

Lys blå: cyan 30% 
Rød: Pantone 484 
Karry: Pantone 3985 
Gul: Pantone 130 
Mellem Blå: Pantone 2718 
Mørk grøn: Pantone 349



1.03 Bomærke uden logo, lokalt Danmarks Nationalparker

Det lokale bomærke Udgave B er en 
variant af bomærket, som national-
parkbestyrelsen skal anvende i kom-
bination med den lokale logotype med 
nationalparkens navn og krone. 
Se opslag 1.04 og logoet Danmarks 
Nationalparker.

Udgave B anvendes på brevpapir, 
visitkort, annoncer, infotavler, flag mv.

Nationalparkbestyrelsen kan give 
skriftlig tilladelse til at Udgave B  
anvendes til produkter.
Se opslag 5.04

Bomærkets farver kaldes sekundær-
farver og er opgivet i Pantone- 
skalaen.  
Se opslag 1.06 for 4-farvekoder.

Lokale bomærker
Udgave B

Lys blå: cyan 30% 
Rød: Pantone 484 
Okker: Pantone 727 
Mørk okker: Pantone 729 
Blå: Pantone 284 
Mørk grøn: Pantone 349

Lys blå: cyan 30%  
Rød: Pantone 484  
Gul Pantone 130  
Blå: Pantone 284 
Lys grøn: Pantone 368
Grøn: Pantone 363
Mørk grøn: Pantone 349

Lys blå: cyan 30% 
Mørk blå: Pantone Reflex blå 
Karry: Pantone 3985

Lys blå: cyan 30% 
Army grøn: Pantone 370 
Blå: Pantone 284 
Grå: Pantone 431

Lys blå: cyan 30% 
Rød: Pantone 484 
Karry: Pantone 3985 
Gul: Pantone 130 
Mellem Blå: Pantone 2718 
Mørk grøn: Pantone 349



1.04 Logokombinationer, lokalt Danmarks Nationalparker

De lokale bomærker (Udgave B) kan 
kombineres med deres logotype og 
krone i sort, og det skal anvendes på  
brevpapir, visitkort, og informations-
tavler.

Logotypen kan optræde i 1 eller 2 
linier. 

Når logotypen optræder sammen med 
det nationale logo skal kronen på det 
lokale mærke undlades.  
Se afsnit 3.01 og 3.02.

Lokallogo A

Lokallogo B



1.05 Typografi Danmarks Nationalparker

Nationalparkernes fælles logotype og 
de individuelle logotyper er opsat i 
skriften Dancer Bold og skal anvendes 
som færdige filer, der leveres af Skov- 
& Naturstyrelsen. 
Se opslag 1.00.

Det anbefales, at benytte skriften  
Frutiger til foldere, infotavler mv. 

Typografi på den fælles hjemmeside 
er altid Verdana Regular eller Verdana 
Bold.

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

Verdana Regular

Frutiger Light

Frutiger Bold

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

Verdana Bold

Logotype



C 100% M 72% Y 0% K 6%
Pantone Reflex blå

C 60% M 0% Y 100% K 27%
Pantone 370

C 11% M 0% Y 0% K 65%
Pantone 431

C 100% M 56% Y 0% K 18%
Pantone 294

C 0% M 0% Y 0% K 100%
Sort

C 0% M 27% Y 100% K 0%
Pantone 130

C 72% M 43% Y 0% K 0%
Pantone 2718

C 76% M 0% Y 100% K 23%
Pantone 363

C 65% M 0% Y 100% K 0%
Pantone 368

Cyan 30%

C 56% M 18% Y 0% K 0%
Pantone 284

C 0% M 87% Y 83% K 30%
Pantone 484

C 0% M 15% Y 30% K 6%
Pantone 727

C 0% M 27% Y 56% K 18%
Pantone 729

C 100% M 0% Y 65% K 9%
Pantone 334

C 100% M 0% Y 83% K 47%
Pantone 349

C 0% M 0% Y 100% K 43%
Pantone 3985

Primærfarver

Sekundærfarver

1.06 Farver Danmarks Nationalparker

Danmarks Nationalparkers konge-
krone med grøn top og blå bund, 
samt logotypen i sort udgør primær-
farverne.

De lokale nationalparkers bomærker 
består af flere farver og disse kaldes 
sekundærfarver.

Hvert lokale bomærke har sin egen 
farveskala, der skal anvendes ved 
tryk, grafisk fremstilling mv. 
Se opslag 1.02.



2.00 Webportal Danmarks Nationalparker

På den fælles hjemmeside skal der 
anvendes 3 spalter – venstre spalte 
180 pixel, midterspalte 500 pixel og 
højre spalte 220 pixel. 

Hjemmesiden består af en service-
menu med tværgående emner - f.eks. 
lovgivning, undervisning og organi-
sation, samt en hovedmenu med et 
menupunkt for hver nationalpark.

På de enkelte nationalparkers forside 
skal der som minimum i menuen 
indgå: hvad sker der nu?, planlæg dit 
besøg, om området, kort, bestyrelse 
og råd, udgivelser og dokumenter.

Under hvert menupunkt kan der 
oprettes undermenupunkter efter 
behov.

Der skal på forsiden anvendes bil-
leder, der illustrerer de emner, der er 
valgt.

På hjemmesiden anvendes logotype 
A med kronen og logotypen i hvid 
udgave. Se opslag 1.00

Typografi på hjemmesiden er altid 
Verdana Regular eller Verdana Bold.

På hjemmesiden kan der optræde  
logoer fra sponsorer og samarbejds-
partnere sammen med de enkelte 
nationalparkers logo eller på den 
fælles forside.

Support, teknisk hjælp og yderligere 
info om hjemmesiden kan fåes via 
webmaster@sns.dk.



Modtager
Gadenavnet
0000 Bynavnet
Att. Personnavn

Nationalpark Thy
Thy Parkvej 0

DK-0000 Danmark

Tlf: +45 00 00 00 00
Fax: +45 00 00 00 00

CVR: 00000000
EAN: 0000000000000

thy@nationalpark.dk
www.danmarksnationalparker.dk

Nationalpark Thy
Thy Parkvej 0
DK-0000 Danmark

Nationalpark Thy • Thy Parkvej 0 • DK-0000 Danmark

Telefon +45 00 00 00 00
Mobil tel. +45 00 00 00 00
E-mail xxx@sns.dk

Thy Parkvej 0
DK-0000 Danmark
Tel +45 00 00 00 00
www.danmarksnationalparker.dk

Navn + Efternavn
Titeltitel

3.00 Korrespondance Danmarks Nationalparker

Brevskabelon og visitkort skal anven-
des af nationalparkbestyrelsen. 

Bomærke, logotype, krone og tekst 
har en fast placering og skal frem- 
stilles som anvist.

Logoet kan benyttes på konvolutter og 
adresselabels, og retningslinjerne skal 
følges ved fremstilling.  
Se opslag 1.04.

Det lokale logo består af en logotype i 
1 linie med en krone i sort til venstre 
for logotypen og et lokalt bomærke 
udgave B placeres til højre for logo-
typen.

Den fortrykte typografi er skriften  
Frutiger.
Brevpapir: Frutiger Light 9/11 pkt.  
og brevtekst i Verdana Regular  
10/12 pkt. 

Brevpapir i A4-format

Konvolut med rude i format 220 x 154 mm

Visitkort i format 85 x 53 mm

Label i format 105 x 75 mm

Kuvert: Frutiger Light 9/11 pkt.
Label: Frutiger Light 9/11 pkt.
Visitkort: Navn i Frutiger Bold 11 pkt.  
og adresse i Frutiger Light 7/8,5 pkt.

Illustrationerne er vist i formindsket  
størrelse.



Naturvejleder
Plautus ad exemplar

Arbejdssted: Nationalpark Thy
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Ansættelsestidspunkt: Snarest inden 31.12.09.

Funktioner:      
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit si meliora 
dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis 
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfectos vete-
resque referri debet an inter vilis atque novos. 

Kvalifikationer:      
• Excludat urgia finis, est vetus atque probus, 
 centum qui perficit annos. Plautus ad exemplar 
i ste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel 
 mense brevi vel toto est iunior anno. Utor per- 
 misso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello 
 unum, demo etiam unum, dum cadat elusus.

• Ratione ruentis acervi. Qui redit in fastos et 
 virtutem aestimat annis miraturque.

Vi tilbyder: 
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit si meliora 
dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. 

Løn: Est vetus atque probus, scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfectos vete-
resque referri debet an inter vilis atque novos. 

Nærmere oplysninger: Chef Helle Riley,
Telefon 00 00 00 00

Ansøgning til: Nationalpark Thy, Postboks 000, 
DK-0000 Danmark, vedlagt oplysninger om tidligere 
beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v.

3.01 Annoncer Danmarks Nationalparker

Det lokale logo skal anvendes ved 
annoncer med jobopslag, annoncering 
af arrangementer i nationalparken, 
oplysningsvirksomhed i form af 
annoncer i lokalaviser vedr. debat og 
offentlige møder om nationalpark-pla-
nen, ekskursioner, udstillinger mv. 

Annoncer består af en logotype i  
2 linier med en krone til venstre for  
logotypen og et lokalt bomærke 
udgave B til højre. Logoet placeres 
øverst på annoncen. Nederst på 
annoncen er logotype B for det 
nationale logo

Annoncer har en overskrift i Frutiger 
Bold og brødtekst i Frutiger Light med 
evt. underoverskrifter i Frutiger Bold.

Streger er 0,3 pkt.

Annoncer kan optræde i farver eller 
sort/hvid.

Annonce 1-spaltet

Naturvejleder
Plautus ad exemplar

Arbejdssted: Nationalpark Thy
Arbejdstid: 37 timer ugentligt
Ansættelsestidspunkt: Snarest inden 31.12.09.

Funktioner:      
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit si meliora 
dies, ut vina, poemata reddit, scire velim, chartis 
pretium quotus arroget annus. scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfectos vete-
resque referri debet an inter vilis atque novos. 

Kvalifikationer:      
• Excludat urgia finis, est vetus atque probus, 
 centum qui perficit annos. Plautus ad exemplar 
i ste quidem veteres inter ponetur honeste, qui vel 
 mense brevi vel toto est iunior anno. Utor per- 
 misso, caudaeque pilos ut equinae paulatim vello 
 unum, demo etiam unum, dum cadat elusus.

• Ratione ruentis acervi. Qui redit in fastos et 
 virtutem aestimat annis miraturque.

Vi tilbyder: 
Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. 
Si meliora dies, ut vina, poemata reddit si meliora 
dies, ut vina, poemata reddit, scire velim. 

Løn: Est vetus atque probus, scriptor abhinc 
annos centum qui decidit, inter perfectos vete-
resque referri debet an inter vilis atque novos. 

Nærmere oplysninger: Chef Helle Riley,
Telefon 00 00 00 00

Ansøgning til: Nationalpark Thy, Postboks 000, 
DK-0000 Danmark, vedlagt oplysninger om tidligere 
beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v.

Annonce 2-spaltet



3.02 Tryksager, brochure og foldere Danmarks Nationalparker

Det lokale logo og den nationale logo 
skal optræde på brochurer, som udar-
bejdes af nationalparkbestyrelserne. 


På forsiden af tryksager optræder 
det lokale logo uden kronen øverst 
på formatet og nederst placeres det 
nationale logo.

Typografi er skriften Frutiger.

Brochure i A4-format

Folder i M65-format



• Scriptor abhinc annos 

• Centum qui decidit

• Inter perfectos 

• Veteresque referri 

• Debet an inter vilis 

• Atque novos

• Excludat urgia finis

• Est vetus atque

 Naevius in manibus 

 Non est et mentibus 

 Haeret paene

Sponsornavn/logo
Sponsornavn/logo
Sponsornavn/logo

4.00 Skiltning, lokalt Danmarks Nationalparker

Til infotavler i nationalparken skal 
nationalparkbestyrelsen anvende 
det nationale fælles logo og det 
lokale logo, bomærke Udgave B med 
logotype. Se afsnit 1.00 og 1.04. 
Infotavler opsættes ved attraktioner, 
faciliteter, udsigtspunkter, parkerings-
pladser o.lign.

Skiltning på pæle

Orienteringstavle

På statslige arealer anvendes de 
røde pæle. På private arealer kan der 
anvendes en brun pæl, og på kommu-
nale arealer kan der anvendes en sort 
pæl. De forskellige farver på pælene 
illustrerer adgangsreglerne. 

Lokal henvisning kan udformes  
i overensstemmelse med Skov-  
og Naturstyrelsens skilteprogram,  
se www.skovognatur.dk.

Skiltning, opsætning af infotavler  
mv. i nationalparkerne skal følge vej- 
og naturbeskyttelseslovgivningen.



4.02 Labels Danmarks Nationalparker

Selvklæbende labels o.lign kan frem-
stilles med det nationale logo eller det 
lokale logo.

Labels og streamere har forskellige 
kombinationer og størrelser og kan 
fremstilles på dansk, tysk og engelsk.



5.00 Flag, nationalt Danmarks Nationalparker

Flag og bannere med det nationale 
logo fremstilles i de viste udform- 
ninger, med logotype i sort og/eller  
en krone i farve.



5.01 Flag, lokalt Danmarks Nationalparker

På flag og bannere for de enkelte 
parker, anvendes det lokale bomærke, 
logotypen og kronen i de viste 
udformninger.



5.02 T-shirts Danmarks Nationalparker

Det lokale logo og nationale logo  
kan optræde på produkter, der er 
tilknyttet nationalparken, og som  
er nationalparkbestyrelsens eller  
Miljøministeriets produkt.  

Logoerne kan optræde sammen med  
andre logoer fra sponsorater og 
samarbejdspartnere. Bestyrelserne 
kan træffe beslutning om brug af 
de lokale logoer og Miljøministeriet 
kan træffe beslutning om brug af det 
nationale logo.

T-shirts kan fremstilles i mange  
varianter med det nationale logo  
eller det lokale logo eller med  
kronen i farve.



5.03 Bæreposer og badges Danmarks Nationalparker

Det lokale logo og nationale logo kan 
optræde på produkter, der er tilknyttet 
nationalparken, og som er national-
parkbestyrelsens eller Miljøministeri-
ets produkt. Bestyrelserne kan træffe 
beslutning om brug af det lokale logo 
og Miljøministeriet kan træffe beslut-
ning om brug af det nationale logo.  

De 2 logoer kan optræde sammen 
med andre logoer fra sponsorater  
og samarbejdspartnere. 
 

Badges fremstilles med det nationale 
eller lokale logo i farver i ca. 2 x 2 cm.



5.04 Produkter fra nationalparken Danmarks Nationalparker

Nationalparkbestyrelsen skal give 
skriftlig tilladelse til, at det lokale logo  
uden kongekrone kan benyttes på 
produkter mv., der har tilknytning  
til nationalparken, og som er i over-
stemmelse med nationalparkens 
formål og målsætninger. 

Produkterne skal leve op til den  
standard, som bestyrelserne gerne  
ser forbundet med nationalparkerne.

Bestyrelsen kan tilbagekalde  
tilladelsen til at anvende logoet.

Logoet må kun anvendes som  
illusteret. 

Det lokale bomærke udgave A må 
ikke anvendes. 

Lokale bomærker
Udgave B

Lokale bomærker
Udgave C



6.00 Sponsorer og kontakt Danmarks Nationalparker

Logoerne kan optræde i sammenhæng 
med sponsorers og samarbejdspartneres 
logoer, eksempelvis på infotavler, 
brochurer og foldere.

Kontaktoplysninger,hvis der opstår 
tvivl om retningslinjerne i denne design-
manual, kan der hentes hjælp hos:

Skov- og Naturstyrelsen, 
Natur og Formidling
Haraldsgade 53
2100 KBH Ø
Tlf. 72 54 20 00
mail sns@sns.dk


