
ANSØGNING OM TILLADELSE 
TIL BRUG AF ”SMAG  
PÅ LILLEBÆLT”-LOGO

Formålet med dette ansøgningsskema er, at kunne vurdere, om dit produkt opfylder kriterier for at kunne bruge ”Smag på Lille-
bælt“-logo, og derved kunne markedsføre dit produkt som Naturpark Lillebælt produkt.

Processen for at få lov til at bruge logoet:
• Udfyld og send ansøgningsskema med baggrundsinformationer om din virksomhed og dit produkt 

(du skal udfylde en ansøgning per produkt) 
• Producentrådet vurderer din ansøgning og indstiller til naturparkens forretningsudvalg
• Hvis dit produkt bliver godkendt, modtager du et ”Smag på Lillebælt“-certifikat og logofil
• Du er herefter en del af netværket og vi glæder os til at udbrede kendskabet til naturparken sammen med dig

BAGGRUNDSVIDEN OM DIN VIRKSOMHED 

Virksomhedsnavn: ____________________________________________________________________________________________________________________
 
CVR-nr.: _______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Adresse: ______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Postnummer og by: __________________________________________________________________________________________________________________

BESKRIVELSE AF DIT PRODUKT



MIT PRODUKT FALDER UNDER FØLGENDE KATEGORIER:
 Mit produkt er vegetabilsk og er fortrinsvis produceret eller høstet i naturparken – eller højst 15 km fra naturparkgrænsen. 
  Mit produkt er animalsk* og mine husdyr (og produkter fra husdyr) er opdrættet i naturparken – eller højst 15 km fra natur-

parkgrænsen/Mit produkt er fra havet og er høstet/fanget i naturparken – eller højst 15 km fra naturparkgrænsen. 
*Honning opfattes som animalsk produkt

  Mit produkt er et sammensat produkt**, som er fortrinsvis produceret eller høstet i naturparken – eller højst 15 km fra 
naturparkgrænsen. 
**Man kan søge om certificering af produkter hvor (unikke) råvarer fra Naturparken indgår som en mindre del, hvis produktet 
understøtter den ønskede fortælling om naturparken (og i øvrigt opfylder bæredygtighedstanken).  

HVILKE KRITERIER I FORHOLD TIL FORARBEJDNING OPFYLDER DIT PRODUKT?
  Hele processen eller væsentlige dele heraf foregår i naturparken
  Hovedingrediensen i mit produkt kan ikke forarbejdes i naturparken af praktiske grunde 

(Skriv her hvilken hovedingrediens det drejer sig om og hvorfor:)  

  Unikke ingredienser i mit produkt kan ikke forarbejdes i naturparken af praktiske grunde 
(Skriv her hvilke unikke ingredienser det drejer sig om og hvorfor:)

NATURPARKENS MISSION ER ”SAMMEN SKABER VI EN NATURPARK I BALANCE FYLDT MED  
ET HAV AF GODE OPLEVELSER”
Beskriv kort hvordan du med en logotilladelse vil bidrage til opfyldelse af naturparkens mission:

LOGOTILLADELSEN FORUDSÆTTER DESUDEN, AT DU BEKRÆFTER AT OVERHOLDE FØLGENDE: 
  Som producent overholder jeg lovgivningen
  Som producent bakker jeg op om naturparkens fællesskab og er ambassadør for naturparken 
  Som producent er jeg indstillet på at blive en del af et netværk af producenter og restauranter
  Som producent vil jeg fortælle om det lokale produkt og dets bidrag til FN’s verdensmål

Vedhæft efter behov relevante bilag som f.eks.:
Detaljeret beskrivelse af produktet og evt. informationer om andre relevante aktiviteter eller projekter.

Ansøger erklærer herved, at de givne oplysninger er korrekte

Dato: __________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Underskrift: ___________________________________________________________________________________________________________________________
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