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Design for Danmarks Nationalparker

De fem danske nationalparker er hver især og i fællesskab formidlere 
og afsendere på en lang række aktiviteter og produkter. Et fælles 
design og logo for nationalparkerne skal sikre en ensartete profil og et 
klart og genkendelig billede hos turister, borgere, samarbejdspartnere 
og myndigheder.

Grafikeren Ole Søndergaard har skabt nationalparkernes fælles design 
Danmarks Nationalparker og fem unikke logoer; ét for hver af de fem 
danske nationalparker: 

• Nationalpark Thy 
• Nationalpark Mols Bjerge 
• Nationalpark Vadehavet 
• Nationalpark Skjoldungernes Land 
• Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Nationalparkernes unikke logoer fremhæver de særlige kvaliteter, 
naturen, landskabet og kulturhistoriske elementer, der kan opleves  
i den enkelte nationalpark.

Som del af den fælles markedsføring af nationalparkerne findes 
også en nationalparkhjemmeside www.danmarksnationalparker.dk, 
som formidler de fem nationalparker og historien bag de danske 
nationalparker. Hjemmesiden er derfor en helt central platform for 
information om nationalparkerne. 

Denne designmanual angiver retningslinjer for anvendelse af 
nationalparkernes fælles design og logoer. Nationalparklogoerne 
må kun anvendes af nationalparkbestyrelserne og Miljø- og 
fødevareministeriet og efter aftale med samme. Retningslinjerne skal 
sikre en ensartet fælles markedsføring af de danske nationalparker. 

0.00 Forord
 

Danmarks Nationalparker

Forsidefoto: Thomas Retsloff
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0.01 Indholdsfortegnelse Danmarks Nationalparker

1.00 Nationalt: Kronen / Farvevariationer 
1.01 Nationalt: Logo A / Navnetræk og krone i 2 linjer
1.02 Nationalt: Logo B / Navnetræk og krone i 1 linje
1.03 Nationalt: Logo C / Centreret navnetræk i 2 linjer under krone
1.04 Nationalt: Logo D / Centreret navnetræk i 1 linje under krone
1.05 Internationalt: Logo E / Navnetræk og krone / E1 i 2 linjer / E2 i 1 linje
1.06 Internationalt: Logo F / Centreret navnetræk under krone / F1 i 2 linjer / F2 i 1linje
1.07 Internationalt og nationalt: Logo G / Centreret navnetræk i 2 linjer under stor krone

2.00 Lokalt: Bomærke A1 / Med sort ramme
2.01 Lokalt: Bomærke A2 / Uden sort ramme, med hvid kant

3.00 Lokalt: Logo A1 / Logo i farver med krone og højrestillet navnetræk
3.01 Lokalt: Logo A2 / A3 / A4 / Logo A1 i gråtoner eller sort-hvidt
3.02 Lokalt: Logo B1 / Logo i farver med centreret navnetræk uden krone
3.03 Lokalt: Logo B2 / B3 / B4 / Logo B1 i gråtoner eller sort-hvidt
3.04 Lokalt: Logo C1 / C2 / C3 / Forenklet bomærke med centreret navnetræk uden krone
3.05 Lokalt: Logo D1 / D2 / Logo uden bomærke, med krone og højrestillet navnetræk i 1 linje eller 2 linjer
3.06 Lokalt: Logo E1 / E2 / Logo, med og uden krone, med højrestillet navnetræk i 2 linjer
3.07 Lokalt: Logo F1 / F2 / Logo, med og uden krone, med venstrestillet navnetræk i 2 linjer
3.08 Lokalt: Partnerlogo G / Logo med centreret navnetræk uden krone, med kombineret partnerslogan øverst
3.09 Lokalt: Partnerlogo G / Logo med centreret navnetræk uden krone, varianter
3.10 Lokalt: logo H1 / Logo med centreret navnetræk i 2 linjer under krone
3.11 Lokalt: logo H2 / Logo med centreret navnetræk i 1 linje under krone
3.12 Lokalt: logo H3 / Logo med centreret navnetræk i 2 linjer under stor krone 

4.00 Typografi: Dancer Bold / Frutiger
4.01 Farver: Retningslinjer / Primærfarver / Sekundærfarver

5.00 Korrespondance: Brevpapir / Kuvert / Adresselabel / Visitkort
5.01 Annoncer: 1-spaltet / 2-spaltet
5.02 Annoncer: Fotografier 
5.03 Tryksager: Brochurer / Foldere

6.00 Skiltning: Pæle
6.01 Skiltning: Orienteringsskilte
6.02 Skiltning: Selvklæbende labels / Streamers
6.03 Skiltning: Flag / Nationalt
6.04 Skiltning: Flag / Banner / Lokalt
6.05 Skiltning: Beachflag / Lokalt

7.00 Accessories: Beklædning / T-shirts
7.01 Accessories: Bæreposer / Muleposer / Badges
7.02 Accessories: Eksempelvis Tasker / Rygsække / Krus

8.00 Kontakt
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1.00 Nationalt: Kronen
 Farvevariationer

Danmarks Nationalparker

Kronen er et statskendetegn og må 
kun anvendes af Miljø- og fødevare- 
ministeriet og nationalparkerne. 

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

Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov. Udformningen af 
kronen må ikke ændres.

Kronen kan anvendes uden navnetræk 
som dekoration eller sammen med 
navnetrækket som det nationale logo.
Se f.eks 7.00.

Som vist herunder, kan en ensfarvet 
krone beskæres i centrum af kronen, 
så kun højre eller venstre del vises. 
Kronen må ikke beskæres i top eller 
bund.

Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne skal anvende 
kronen ved fælles markedsføring af 
nationalparkerne.

Kronens farver er grøn og blå, men 
kan anvendes i 2 grå nuancer eller 
ensfarvet sort, grå eller lys grøn.

N-KR_A_FARVE

Grøn: Pantone 334 - Blå: Pantone 294

N-KR_A_GRÅ

Lys grå: Sort 30% - Mørk grå: 60%

N-KR_B_GRÅ

Sort 20%

N-KR_B_SORT

Sort 100%

N-KR_B_GRØN

Pantone 334 - 30%

Indholdsfortegnelse
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Det nationale fælleslogo er en 
kongekrone og teksten Danmarks 
Nationalparker. Logoet skal  
benyttes, når alle nationalparkerne 
repræsenteres. Nationalparkerne skal 
altid benytte kronen sammen med 
det lokale logo, der repræsenterer 
de enkelte nationalparker. 
Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne skal anvende 
logoet ved fælles markedsføring af 
nationalparkerne, herunder på den 
fælles hjemmeside.

De enkelte nationalparker skal benytte 
det nationale logo med Danmarks 
Nationalparker efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet.  

Det nationale fælleslogo består af  
navnetræk i skriften Dancer Bold  
samt kronen i farver.

Det nationale logo må anvendes i 
følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_A med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side.
N_LO_B med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 1.02.
N_LO_C med centreret navnetræk  
i 2 linjer under krone. Se 1.03.
N_LO_D med centreret navnetræk  
i 1 linjer under krone. Se 1.04.
N_LO_G med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 1.07.

Kronen er et statskendetegn og må kun 
anvendes af Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge borgelig 
straffelov.

1.01 Nationalt: Logo A
 Navnetræk og krone, 2 linjer

Danmarks Nationalparker

N-LO_A_2linjer_FARVE

N-LO_A_2linjer_POS_SORT N-LO_A_2linjer_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.

Indholdsfortegnelse
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Det nationale fælleslogo er en 
kongekrone og teksten Danmarks 
Nationalparker. Logoet skal 
benyttes, når alle nationalparkerne 
repræsenteres. Nationalparkerne skal 
altid benytte kronen sammen med 
det lokale logo, der repræsenterer 
de enkelte nationalparker. 
Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne skal anvende 
logoet ved fælles markedsføring af 
nationalparkerne, herunder på den 
fælles hjemmeside. Det nationale logo 
kan benyttes sammen med det lokale 
logo som anvist i 5.01 og 5.03

De enkelte nationalparker skal benytte 
det nationale logo med Danmarks 
Nationalparker efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet. 

Det nationale logo består af  
navnetræk i skriften Dancer Bold  
samt kronen i farver.

Det nationale logo må anvendes i 
følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_A med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 1.01.
N_LO_B med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. 
N_LO_C med centreret navnetræk  
i 2 linjer under krone. Se 1.03.
N_LO_D med centreret navnetræk  
i 1 linjer under krone. Se 1.04.
N_LO_G med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 1.07.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

1.02 Nationalt: Logo B
 Navnetræk og krone, 1 linje

Danmarks Nationalparker

N-LO_B_1linje_FARVE

N-LO_B_1linje_POS_SORT

N-LO_B_1linje_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.

Indholdsfortegnelse
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Det nationale fælleslogo er en 
kongekrone og teksten Danmarks 
Nationalparker. Logoet skal 
benyttes, når alle nationalparkerne 
repræsenteres. Nationalparkerne skal 
altid benytte kronen sammen med 
det lokale logo, der repræsenterer 
de enkelte nationalparker. 
Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne skal anvende 
logoet ved fælles markedsføring af 
nationalparkerne, herunder på den 
fælles hjemmeside.

De enkelte nationalparker skal benytte 
det nationale logo med Danmarks 
Nationalparker efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet. 

Det nationale logo består af  
navnetræk i skriften Dancer Bold  
samt kronen i farver.

Det nationale logo må anvendes i 
følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_A med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 1.01.
N_LO_B med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 1.02.
N_LO_C med centreret navnetræk  
i 2 linjer under krone. 
N_LO_D med centreret navnetræk  
i 1 linjer under krone. Se 1.04.
N_LO_G med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 1.07.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

1.03 Nationalt: Logo C
 Centreret navnetræk i 2 linjer under kronen

Danmarks Nationalparker

N-LO_C_2linjer_CENTR_FARVE

N-LO_C_2linjer_CENTR_POS_SORT N-LO_C_2linjer_CENTR_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.

Indholdsfortegnelse
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Det nationale fælleslogo er en 
kongekrone og teksten Danmarks 
Nationalparker. Logoet skal 
benyttes, når alle nationalparkerne 
repræsenteres. Nationalparkerne skal 
altid benytte kronen sammen med 
det lokale logo, der repræsenterer 
de enkelte nationalparker. 
Miljø- og fødevareministeriet og 
nationalparkerne skal anvende 
logoet ved fælles markedsføring af 
nationalparkerne, herunder på den 
fælles hjemmeside.

De enkelte nationalparker skal benytte 
det nationale logo med Danmarks 
Nationalparker efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet.  

Det nationale logo består af  
navnetræk i skriften Dancer Bold  
samt kronen i farver.

Det nationale logo må anvendes i 
følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_A med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 1.01.
N_LO_B med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 1.02.
N_LO_C med centreret navnetræk  
i 2 linjer under krone. Se 1.03.
N_LO_D med centreret navnetræk  
i 1 linjer under krone. 
N_LO_G med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 1.07.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

1.04 Nationalt: Logo D
 Centreret navnetræk i 1 linje under kronen

Danmarks Nationalparker

N-LO_D_1linje_CENTR_FARVE

N-LO_D_1linje_CENTR_POS_SORT

N-LO_D_1linje_CENTR_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.

Indholdsfortegnelse
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Det internationale fælleslogo findes på 
engelsk og tysk. Logoet skal benyttes 
af Miljø- og fødevareministeriet og  
nationalparkbestyrelserne til inter- 
national markedsføring af national- 
parkerne. Se 1.01.

Det internationale logo består af 
kronen og navnetrækket i skriften 
Dancer Bold. 

Det internationale logo må anvendes  
i følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_E1 med navnetræk i 2 linjer 
med kronen i højre side.  
N_LO_E2 med navnetræk i 1 linje 
med kronen i venstre side.  
IN_LO_F1 med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under kronen. Se 1.06. 
IN_LO_F2 med navnetrækket i 1 linje 
centreret under kronen. Se 1.06. 
IN_LO_G med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under stor kronen. Se 1.07. 

Det internationale logo skal altid 
optræde med kronen i grøn/blå og 
sort navnetræk eller helt i sort eller 
helt i hvidt.

1.05 Internationalt: Logo E
 Navnetræk og krone / E1, 2 linjer / E2, 1 linje

Danmarks Nationalparker

IN_LO_E1_UK_2linjer_FARVE

IN_LO_E2_UK_1linje_FARVE

IN_LO_E1_TY_2linjer_FARVE

IN_LO_E2_TY_1linje_FARVE

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

Indholdsfortegnelse
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Det internationale fælleslogo findes på 
engelsk og tysk. Logoet skal  
benyttes af Miljø- og fødevareministe-
riet og  
nationalparkbestyrelserne til inter- 
national markedsføring af national- 
parkerne. Se 1.01.

Det internationale logo består af 
kronen og navnetrækket i skriften 
Dancer Bold. 

Det internationale logo må anvendes  
i følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_E1 med navnetræk i 2 linjer 
med kronen i højre side. Se 1.05. 
N_LO_E2 med navnetræk i 1 linje 
med kronen i venstre side. Se 1.05. 
IN_LO_F1 med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under kronen. 
IN_LO_F2 med navnetrækket i 1 linje 
centreret under kronen. 
IN_LO_G med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under stor kronen. Se 1.07.  

Det internationale logo skal altid 
optræde med kronen i grøn/blå og 
sort navnetræk eller helt i sort eller 
helt i hvidt.

1.06 Internationalt: Logo F
 Centreret navnetræk og krone / F1, 2 linjer / F2, 1 linje

Danmarks Nationalparker

IN_LO_F1_UK_2linjer_CENTR_FARVE

IN_LO_F2_UK_1linje_CENTR_FARVE

IN_LO_F1_TY_2linjer_CENTR_FARVE

IN_LO_F2_TY_1linje_CENTR_FARVE

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

Indholdsfortegnelse
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1.07 Internationalt / Nationalt: Logo G
 Centreret navnetræk i 2 linjer under stor krone

Danmarks Nationalparker

Det internationale og nationale logo 
findes i en specialudgave til labels og 
flag. Se 6.03.

Logo G består af krone og navnetræk 
i skriften Dancer Bold. Navnetrækket 
er centreret i 2 linjer under en stor 
krone.

Det internationale logo må anvendes  
i følgende 5 faste kombinationer:
N_LO_E med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 1.05. 
N_LO_E med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 1.05. 
IN_LO_F med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under kronen. Se 1.06. 
IN_LO_F med navnetrækket i 1 linje 
centreret under kronen. Se 1.06. 
IN_LO_G med navnetrækket i 2 linjer 
centreret under stor kronen.  

Det internationale logo skal altid 
optræde med kronen i grøn/blå og 
sort navnetræk eller helt i sort eller 
helt i hvidt.

Det centrerede nationale og inter- 
nationale logo G med stor krone  
kan anvendes f.eks i forbindelse med  
flag, konferencer, udstillinger og 
accessories og øvrig fælles markeds-
føring af nationalparkerne.

N_LO_G_DK_2linjer_CENTR_FARVE

IN_LO_G_UK_2linjer_CENTR_FARVE IN_LO_G_TY_2linjer_CENTR_FARVE

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

Indholdsfortegnelse
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2.00 Lokalt: Bomærke A1
 Med sort ramme

Danmarks Nationalparker

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

Det lokale logo skal altid anvendes  
i sin helhed og som anvist efter  
manualens retningslinjer. Der må 
således aldrig udtages eller anvendes 
delelementer af det lokale logo.

Det lokale Bomærke A er en variant  
af logoet uden navntræk. 

Bomærke A kan anvendes i to 
udgaver:
BO_A1_Ramme_FARVE: med sort 
ramme. 
BO_A2_FARVE: med hvid kant og 
uden sort ramme. Se 2.01.

Partnerlogoerne LO_G_PARTNER  
skal anvendes på produkter.  
Se 3.08

Farverne kaldes sekundærfarver  
og er opgivet i Pantone-skalaen.  
Se 4.01 for 4-farvekoder (CMYK)  
og farvekode til kronen.

BO_A1_Ramme_FARVE_THY
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Okker/lys: Pantone 727 // RAL: 1014 
Okker/mørk: Pantone 729 // RAL: 1002 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013 
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

BO_A1_Ramme_FARVE_Vadehavet
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 294 // RAL: 5010 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

BO_A1_Ramme_FARVE_MolsBjerge
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013 

BO_A1_Ramme_FARVE_SkjoldungernesLand
Blå/lys: Cyan 40% // RAL:5012 40% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

BO_A1_Ramme_FARVE_KongernesNordsjælland
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mellem: Pantone 368 // RAL: 6010
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013 

Indholdsfortegnelse



13

2.01 Lokalt: Bomærke A2
 Uden sort ramme, med hvid kant

Danmarks Nationalparker

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

Det lokale logo skal altid anvendes  
i sin helhed og som anvist efter  
manualens retningslinjer. Der må 
således aldrig udtages eller anvendes 
delelementer af det lokale logo. 

Det lokale Bomærke A er en variant  
af logoet uden navntræk. 

Bomærke A kan anvendes i to 
udgaver:
BO_A1_Ramme_FARVE: med sort 
ramme. 
Se 2.00. 
BO_A2_FARVE: med hvid kant og 
uden sort ramme. 

Bomærket kan anvendes b.la. i  
kombination med nationalparkens 
navnetræk og krone, som findes i 
to udgaver:
Se opslag 3.07 og 3.08.

Partnerlogoerne LO_G_PARTNER  
skal anvendes på produkter.  
Se 3.08

Farverne kaldes sekundærfarver  
og er opgivet i Pantone-skalaen.  
Se 4.01 for 4-farvekoder (CMYK)  
og farvekode til kronen.

BO_A2_FARVE_THY
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Okker/lys: Pantone 727 // RAL: 1014 
Okker/mørk: Pantone 729 // RAL: 1002 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

BO_A2_FARVE: KongernesNordsjælland
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mellem: Pantone 368 // RAL: 6010
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013

BO_A2_FARVE_Vadehavet
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 294 // RAL: 5010 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

BO_A2_FARVE_MolsBjerge
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013

BO_A2_FARVE_SkjoldungernesLand
Blå/lys: Cyan 40% // RAL: 5012 40% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

Indholdsfortegnelse
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3.00 Lokalt: Logo A1 
 Logo i farver, med krone og højrestillet navnetræk

Danmarks Nationalparker

Logo A1 skal anvendes til lokal  
henvisning på piktogramstandere  
i nationalparken. Se 6.00.

Logo A1 skal altid optræde som  
illustreret, med kronen til venstre  
og navnetrækket højrestillet  
indenfor rammen.

Logo A1 kan anvendes på hjemme-
side, nationalparkprodukter, tryk- 
sager, ved arrangementer og events  
i nationalparken mv.

Farverne kaldes sekundærfarver  
og er opgivet i Pantone-skalaen.  
Se 4.01 for 4-farvekoder (CMYK)  
og farvekode til kronen.

Logo A1 findes også i sort positiv og 
negativ, samt i gråtoner. Se 3.01.

LO_A1_KR_FARVE_THY
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Okker/lys: Pantone 727 // RAL: 1014 
Okker/mørk: Pantone 729 // RAL: 1002 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011
Krone/grøn: Pantone 334 // RAL: 6016
Krone/blå: Pantone 294 // RAL: 5010

LO_A1_KR_FARVE_KongernesNordsjælland
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mellem: Pantone 368 // RAL: 6010
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011
Krone/grøn: Pantone 334 // RAL: 6016
Krone/blå: Pantone 294 // RAL: 5010

LO_A1_KR_FARVE_Vadehavet
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 294 // RAL: 5010 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011
Krone/grøn: Pantone 334 // RAL: 6016
Krone/blå: Pantone 294 // RAL: 5010

LO_A1_KR_FARVE_MolsBjerge
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Krone/grøn: Pantone 334 // RAL: 6016
Krone/blå: Pantone 294 // RAL: 5010

LO_A1_KR_FARVE_SkjoldungernesLand
Blå/lys: Cyan 40% // RAL: 5012 40% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011
Krone/grøn: Pantone 334 // RAL: 6016
Krone/blå: Pantone 294 // RAL: 5010
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3.01 Lokalt: Logo A2 / Logo A3 / Logo A4 
 Logo i gråt eller sort-hvidt, med krone og højrestillet navnetræk

Danmarks Nationalparker

Disse logovariationer kan anvendes 
efter behov i annoncering m.m., hvor 
det nationale logo ikke optræder. 

A-logoerne skal altid optræde som 
illustreret, med kronen til venstre og 
navnetrækket højrestillet inden for 
rammen.

A-logoerne må ikke anvendes i andre 
farvevariationer end vist her. 

Logo A2 foreligger i farver. Se 3.00.

LO_A4_KR_NEG_SORT_VadehavetLO_A2_KR_GRÅ_Vadehavet LO_A3_KR_POS_HVID_Vadehavet

LO_A4_KR_NEG_SORT_MolsBjergeLO_A2_KR_GRÅ_MolsBjerge LO_A3_KR_POS_HVID_MolsBjerge

LO_A4_KR_NEG_SORT_THYLO_A2_KR_GRÅ_THY LO_A3_KR_POS_HVID_THY

LO_A4_KR_NEG_SORT_SkjoldungernesLand

LO_A4_KR_NEG_SORT_KongernesNordsjælland

LO_A2_KR_GRÅ_SkjoldungernesLand

LO_A2_KR_GRÅ_KongernesNordsjælland

LO_A3_KR_POS_HVID_SkjoldungernesLand

LO_A3_KR_POS_HVID_KongernesNordsjælland

Indholdsfortegnelse
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3.02 Lokalt: Logo B1
 Logo i farver, med centreret navnetræk og uden krone

Danmarks Nationalparker

Logo B1 kan anvendes sammen med 
det nationale logo. 

Logo B1 skal altid optræde som  
illustreret, uden krone og navne- 
trækket centreret indenfor rammen.

Farverne kaldes sekundærfarver  
og er opgivet i Pantone-skalaen.  
Se 4.01 for 4-farvekoder (CMYK).

Logo B1 findes også i sort positiv og 
negativ udgave samt i gråtoner.  
Se 3.03.

LO_B1_CENTR_FARVE_Vadehavet
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 294 // RAL: 5010 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

LO_B1_CENTR_FARVE_SkjoldungernesLand
Blå/lys: Cyan 40% // RAL:5012 40% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

LO_B1_CENTR_FARVE_MolsBjerge
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mørk: Pantone 2718 // RAL: 5015 
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Karry: Pantone 3985 // RAL: 1027 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

LO_B1_CENTR_FARVE_THY
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Okker/lys: Pantone 727 // RAL: 1014 
Okker/mørk: Pantone 729 // RAL: 1002 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

LO_B1_CENTR_FARVE_KongernesNordsjælland
Blå/lys: Cyan 30% // RAL: 5012 30% 
Blå/mellem: Pantone 284 // RAL: 5012 
Grøn/lys: Pantone 376 // RAL: 6018
Grøn/mellem: Pantone 368 // RAL: 6010
Grøn/mørk: Pantone 349 // RAL: 6026
Gul: Pantone 130 // RAL: 1007 
Rød: Pantone 484 // RAL: 3013
Sort: Pantone Process Black // RAL: 9011

Indholdsfortegnelse
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3.03 Lokalt: Logo B2 / Logo B3 / Logo B4
 Logo i gråt eller sort-hvidt, med centreret navnetræk og uden krone

Danmarks Nationalparker

Disse logovariationer kan anvendes 
efter behov f.eks i annoncering m.m., 
hvor det lokale logo optræder i én 
farve. 

B-logoerne skal altid optræde som 
illustreret, uden krone og med cen-
treret navnetræk inden for rammen.
Kan anvendes sammen med det  
nationale fælleslogo.

Logo B2  foreligger i farver. Se 3.02.

LO_B4_CENTR_NEG_SORT_VadehavetLO_B2_CENTR_GRÅ_Vadehavet LO_B3_CENTR_POS_HVID_Vadehavet

LO_B4_CENTR_NEG_SORT_MolsBjergeLO_B2_CENTR_GRÅ_MolsBjerge LO_B3_CENTR_POS_HVID_MolsBjerge

LO_B4_CENTR_NEG_SORT_THYLO_B2_CENTR_GRÅ_THY LO_B3_CENTR_POS_HVID_THY

LO_B4_CENTR_NEG_SORT_SkjoldungernesLand

LO_B4_CENTR_NEG_SORT_KongernesNordsjælland

LO_B2_CENTR_GRÅ_SkjoldungernesLand

LO_B2_CENTR_GRÅ_KongernesNordsjælland

LO_B3_CENTR_POS_HVID_SkjoldungernesLand

LO_B3_CENTR_POS_HVID_KongernesNordsjælland

Indholdsfortegnelse



18

3.04 Lokalt: Logo C1 / Logo C2 / Logo C3
 Forenklet bomærke med centreret navnetræk uden krone

Danmarks Nationalparker

Logo C er en forenklet tegning  
af det originale bomærke. 

Det lokale logo skal altid anvendes  
i sin helhed og som anvist efter  
manualens retningslinjer. Der må 
således aldrig udtages eller anvendes 
delelementer af det lokale logo.

Logo C skal altid optræde som  
illustreret, uden krone og med  
centreret navnetræk, og i de  
viste størrelsesforhold.

Kan anvendes sammen med det  
nationale fælleslogo.

Logoet kan anvendes på T-shirt,  
plastposer, mulepose, rygsække,  
krus og andre accessories. 

Farverne kan være sort, hvid, grøn 
eller lysegrøn, men også andre 
farver, som findes passende. 

Logoet må kun optræde ensfarvet.

LO_C1_CENTR_FRIT_
THY

LO_C3_CENTR_FRIT_
THY

LO_C1_CENTR_FRIT_
Vadehavet

LO_C3_CENTR_FRIT_
Mols Bjerge

LO_C1_CENTR_FRIT_
Mols Bjerge

LO_C3_CENTR_FRIT_
Vadehavet

LO_C2_CENTR_FRIT_
THY

LO_C2_CENTR_FRIT_
Mols Bjerge

LO_C2_CENTR_FRIT_
Vadehavet

LO_C1_CENTR_FRIT_
Skjoldungernes Land

LO_C3_CENTR_FRIT_
Skjoldungernes Land

LO_C2_CENTR_FRIT_
Skjoldungernes Land

LO_C1_CENTR_FRIT_
KongernesNordsjælland

LO_C3_CENTR_FRIT_
KongernesNordsjælland

LO_C2_CENTR_FRIT_
KongernesNordsjælland
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LO_D1_KR_1linje_SORT

LO_D2_KR_2linjer_SORT

3.05 Lokalt: Logo D1 / Logo D2 
 Logo uden bomærke, med krone og højrestillet navnetræk i 1 linje og 2 linjer

Danmarks Nationalparker

Disse logovariationer kan efter  
behov anvendes i annoncering,  
på accessories m.m., hvor det  
nationale logo ikke optræder. 

D-logoet skal altid optræde som  
illustreret, med krone og med højre- 
stillet navnetræk i 1 eller 2 linjer.  
Her er logoer vist med det korteste  
og det længste navntræk.

Logo D kan være helt sort som vist 
her, eller helt hvid på mørk bund. 

Indholdsfortegnelse
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De lokale bomærker kombineret  
med navnetræk og krone i sort, kan 
f.eks anvendes på tryksager, hjemme-
side og informationstavler.

Navnetrækket skal optræde i 2 linjer  
med kronen placeret til højre for 
bomærket. Efter behov kan kontakt- 
information tilføjes, venstrestillet 
under navnetrækket. Her er logoer 
vist med det korteste og det længste 
navntræk.

Når logoet optræder sammen med det 
nationale logo, skal kronen undlades, 
som vist med LO_E2_2linjer. 

Se desuden variant 3.07 med venstre- 
stillet navnetræk og krone.

3.06 Lokalt: Logo E1 / Logo E2 
 Logo med og uden krone, med højrestillet navnetræk i 2 linjer

Danmarks Nationalparker

LO_E1_KR_2linjer_FARVE

LO_E2_2linjer_FARVE

Indholdsfortegnelse
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De lokale logo F1 kan f.eks anvendes 
til brevpapir og visitkort. Se 5.00.

Navnetrækket optræder i 2 linjer og 
står sammen med kronen til venstre 
for bomærke A2. 

Når logoet optræder sammen med  
det nationale logo, skal kronen und-
lades, som vist med LO_F2_2linjer. 
Her er logoer vist med det korteste  
og det længste navntræk. 

Se desuden variant 3.06 med højre- 
stillet navnetræk og krone.

3.07 Lokalt: Logo F1 / Logo F2 /
 Logo med og uden krone, med venstrestillet navnetræk i 2 linjer

Danmarks Nationalparker

LO_F2_2linjer_FARVE

LO_F1_KR_2linjer_FARVE
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3.08 Partnerlogo: G1 / G4
 Logo med centreret navnetræk uden krone, kombineret med partnerslogan øverst 

Danmarks Nationalparker

Nationalparken skal give skriftlig  
tilladelse til, at det lokale Partner- 
logo G med centreret navnetræk  
uden kongekrone kan benyttes på 
produkter mv., der har tilknytning  
til nationalparken. Formålet skal  
være i overstemmelse med national-
parkens formål og målsætninger. 

Produkterne skal leve op til den  
standard, som nationalparken gerne  
ser sig forbundet med. Nationalparken  
kan tilbagekalde tilladelsen til at 
anvende logoet.

Partnerlogo G4 kan anvendes, hvor 
nationalparken indgår samarbejder 
eller partnerskaber om konkret for-
midling. Se 6.01. 

Logoet må kun anvendes som  
illusteret. 

Det lokale bomærke A og andre  
lokale logoer må ikke anvendes  
som partnerlogo. 

LO_G1_PARTNER_CENTR_
Vadehavet

LO_G1_PARTNER_CENTR_
THY

LO_G1_PARTNER_CENTR_
MolsBjerge

LO_G1_PARTNER_CENTR_
SkjoldungernesLand

LO_G1_PARTNER_CENTR_
KongernesNordsjælland

LO_G4_PARTNER_NEG_THY

LO_G4_PARTNER_POS_KongernesNordsjælland

in partnership with

LO_G4_PARTNER_UK_POS_Vadehavet

Indholdsfortegnelse
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LO_G2_PARTNER_CENTR_
THY

LO_G2_PARTNER_CENTR_
Vadehavet

LO_G2_PARTNER_CENTR_
MolsBjerge

LO_G2_PARTNER_CENTR_
SkjoldungernesLand

LO_G2_PARTNER_CENTR_
KongernesNordsjælland

LO_G3_PARTNER_CENTR_
THY

LO_G3_PARTNER_CENTR_
Vadehavet

LO_G3_PARTNER_CENTR_
MolsBjerge

LO_G3_PARTNER_CENTR_
SkjoldungernesLand

LO_G3_PARTNER_CENTR_
KongernesNordsjælland

LO_G1_PARTNER_UK_CENTR_
THY

LO_G1_PARTNER_UK_CENTR_
Vadehavet

LO_G1_PARTNER_UK_CENTR_
MolsBjerge

LO_G1_PARTNER_UK_CENTR_
SkjoldungernesLand

LO_G1_PARTNER_UK_CENTR_
KongernesNordsjælland

3.09 Partnerlogo: G1 / G2 / G3, varianter
 Logo med centreret navnetræk uden krone, kombineret med partnerslogan øverst 

I SAMARBEJDE MED

LO_G3_PARTNER_UK_CENTR_
THY

LO_G3_PARTNER_UK_CENTR_
Vadehavet

LO_G3_PARTNER_UK_CENTR_
MolsBjerge

LO_G3_PARTNER_UK_CENTR_
SkjoldungernesLand

LO_G3_PARTNER_UK_CENTR_
KongernesNordsjælland

Danmarks Nationalparker

Indholdsfortegnelse
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3.10 Lokalt: Logo H1
 Centreret lokalt navnetræk i 2 linjer under kronen

Danmarks Nationalparker

Logo H1 skal benyttes, når national- 
parkerne benytter kronen sammen 
med det lokale navnetræk uden 
bomærke. 

De enkelte nationalparker skal benytte 
logo H1 efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet. 

Logo H1 består af navnetræk i skriften 
Dancer Bold, centreret under kronen 
i farver.

Det lokale logo H må anvendes i  
følgende 3 faste kombinationer:
LO_H1 med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. 
LO_H2 med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 3.10.
LO_H3 med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 3.11  
og 6.02.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

LO_H1_2linjer_CENTR_FARVE

LO_H1_2linjer_CENTR_POS_SORT LO_H1_2linjer_CENTR_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.

Indholdsfortegnelse
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3.11 Lokalt: Logo H2
 Centreret lokalt navnetræk i 1 linje under kronen

Danmarks Nationalparker

Logo H2 skal benyttes, når national- 
parkerne benytter kronen sammen 
med det lokale navnetræk uden 
bomærke. 

De enkelte nationalparker skal benytte 
logo H2 efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet. 

Logo H2 består af navnetræk i skriften 
Dancer Bold, centreret i 1 linje under 
kronen i farver.

Det lokale logo H må anvendes i  
følgende 3 faste kombinationer:
LO_H1 med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 3.09.
LO_H2 med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. 
LO_H3 med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. Se 3.11  
og 6.03.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

LO_H2_1linje_CENTR_FARVE

LO_H2_1linje_CENTR_POS_SORT LO_H2_1linje_CENTR_NEG_HVID

De nationale logoer må kun optræde med 
kronen i grøn/blå og sort navnetræk eller 
helt i sort eller helt i hvidt, som vist her.
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3.12 Lokalt: Logo H3
 Centreret lokalt navnetræk i 2 linjer under stor krone

Danmarks Nationalparker

Logo H skal benyttes, når national- 
parkerne benytter kronen sammen 
med det lokale navnetræk uden 
bomærke til selvklæbende labels. 
Se 6.02.

De enkelte nationalparker skal benytte 
logo H3 efter designmanualens 
retningslinjer eller efter aftale med 
Miljø- og fødevareministeriet. 

Logo H3 består af navnetræk i skriften 
Dancer Bold, centreret under kronen 
i farver.

Det lokale logo H må anvendes i  
følgende 3 faste kombinationer:
LO_H1 med navnetræk i 2 linjer med 
kronen i højre side. Se 3.09.
LO_H2 med navnetræk i 1 linje med 
kronen i venstre side. Se 3.10.
LO_H3 med centreret navnetræk  
i 2 linjer under stor krone. 

De nationale logoer må kun optræde 
med kronen i grøn/blå og sort navne- 
træk eller helt i sort eller helt i hvidt.

Kronen er et statskendetegn 
og må kun anvendes af Miljø- 
og fødevareministeriet og 
nationalparkerne.  
Misbrug af kronen er ulovlig ifølge 
borgelig straffelov.

LO_H3_2linjer_CENTR_FARVE

LO_H3_2linjer_CENTR_POS_SORT LO_H3_2linjer_CENTR_NEG_HVID

Indholdsfortegnelse



27

Nationalparkernes fælles navnetræk 
og de individuelle navne er opsat i 
skriften Dancer Bold og skal anvendes 
som færdige filer, der leveres af Miljø- 
og fødevareministeriet. Se 1.01.
 
Til korrespondance, brochurer, foldere, 
annoncer foreslås det, at anvende  
Frutiger til overskrifter og brødtekst. 
Hvis Frutiger ikke forefindes,  
anvendes Verdana. Se 5.00 - 5.03. 

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

abcdefghijklmnopqrstuvwzyxæøå
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZYXÆØÅ
0123456789

4.00	 Typografi
 Dancer Bold / Frutiger  

Danmarks Nationalparker

Navnetræk: Dancer Bold

Frutiger Light

Frutiger Bold

Indholdsfortegnelse
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Danmarks Nationalparker

CMYK: C 11% M 0% Y 0% K 65%
Pantone: 431
RAL: 7031 Blaugrau

CMYK: C 100% M 56% Y 0% K 18%
Pantone: 294
RAL: 5010

BLÅ

CMYK: C 0% M 0% Y 0% K 100%
Pantone: Process Black
RAL: 9011 Graphitschwartz 

SORT

CMYK: C 0% M 27% Y 100% K 0%
Pantone: 130
RAL: 1007

CMYK: C 72% M 43% Y 0% K 0%
Pantone: 2718
RAL: 5015

CMYK: Cyan 30%
Pantone: 2975
RAL: 5012 (Lysnes 30%)

CMYK: C 0% M 87% Y 83% K 30%
Pantone: 484
RAL: 3013 

CMYK: C 0% M 15% Y 30% K 6%
Pantone: 727
RAL: 1014

CMYK: C 0% M 27% Y 56% K 18%
Pantone: 729
RAL:1002

CMYK: C 100% M 0% Y 65% K 9%
Pantone: 334
RAL: 6016 

GRØN Rød

Gul

Okker/mørk

Okker/lys

Grå

Blå/lys

Blå/mellem

Blå/mørk

Grøn/lys

Grøn/mellem

Grøn/mørk

Karry

CMYK: C 50% M 0% Y 10% K 0%
Pantone: 376
RAL: 6018

CMYK: C 56% M 18% Y 0% K 0%
Pantone: 284
RAL: 5012

CMYK: C 100% M 0% Y 83% K 47%
Pantone: 349
RAL: 6026

CMYK: C 0% M 0% Y 100% K 43%
Pantone: 3985
RAL: 1027

Primærfarver Sekundærfarver

CMYK: C 0% M 0% Y 100% K 23%
Pantone: 368
RAL: 6010

Danmarks Nationalparkers konge-
krone med grøn top og blå bund, 
samt navnetræk i sort, udgør de to 
primærfarver.

Nationalparkernes lokale 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 2.00.

4.01 Farver
 Retningslinjer 

Danmarks Nationalparker
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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

Brevskabelon og visitkort skal anven-
des af nationalparkbestyrelsen. 

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

Logo F1 kan benyttes på konvolutter 
og adresselabels, og retningslinjerne 
skal følges ved fremstilling.  
Se opslag 3.07.

Det lokale logo F1 består af navne- 
træk i 2 linjer med en krone i sort til  
venstre for navnetrækket og et lokalt 
bomærke til højre for.

Det anbefales at benytte skriften 
Frutiger som vist her.

Brevpapir: Frutiger Light 9/11 pkt.  
og brevtekst i Verdana Regular  
10/12 pkt. 

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.

5.00 Korrespondance
 Brevpapir / Kuvert / Labels / Visitkort

Danmarks Nationalparker

Label i format 105 x 75 mm

Konvolut med rude i format 220 x 154 mm

Visitkort i format 85 x 53 mm

Brevpapir i A4-format
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5.01 Annoncer
 1-spaltet / 2-spaltet

Danmarks Nationalparker

Det lokale logo skal anvendes ved 
annoncering, arrangementer i  
nationalparken, oplysning i form af 
annoncer i lokalaviser vedr. debat  
og offentlige møder om nationalpark-
planen, ekskursioner, udstillinger mv. 

Det nationale logo og et lokalt logo 
skal placeres som anvist her. 

Annoncer kan optræde i farver eller 
sort/hvid/grå.

Annonce 1-spaltet med lokalt logo 
F2_2linjer samt det nationale logo

Annonce 2-spaltet med lokalt logo: LO_E1_2linjer og LO_F2_1linje, samt det nationale logo.

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. 

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. 

• 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. 

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.

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.

Det anbefales at benytte skriften 
Futiger. Her er annoncens typografi 
Frutiger Bold til overskrifter og brød-
tekst Frutiger Light. Hvis Frutiger ikke 
forefindes, anvendes Verdana Bold og 
Verdana Regular.

Streger er 0,3 pkt.

Annonce 1-spaltet med lokalt logo 
LO_A3_KR_SORT.

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.

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.

Indholdsfortegnelse



31

5.02 Annoncer
 Fotografier

Danmarks Nationalparker

Nationalparkens dynamiske kyst - 
naturoplevelser ved havet

Scriptor abhinc annos centum qui de-
cidit, inter perfectos veteresque referri 
debet an inter vilis atque novos. Exclu-
dat urgia finis, est vetus atque probus, 
centum qui perficit annos plautus ad 
exemplar. 

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 veteresque referri debet an 
inter vilis atque novos. Excludat urgia finis, 
est vetus atque probus, centum qui perficit 
annos. Plautus ad exemplar iste quidem vet-
eres inter ponetur honeste, qui vel mense 
brevi vel toto est iunior anno. 

Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae 
paulatim vello unum, demo etiam unum, 
dum cadat elusus ratione ruentis acervi. 

Søndag den 19. april 2015 kl. 17.00 - 20.00

Tilmelding senest 14 april hos Nationalpark Thy: 
xxxx@nst.dk eller tlf.: XX XX XX XX

Nationalpark Thy, Stenbjergvej 120, 7752 Snedsted

www.nationalparkthy.dk
thy@danmarksnatonalparker.dk

Det lokale logo skal anvendes ved 
annoncering, arrangementer i  
nationalparken, oplysning i form af 
annoncer i lokalaviser vedr. debat  
og offentlige møder om nationalpark-
planen, ekskursioner, udstillinger mv. 

Aktuelle fotografier kan anvendes som 
blikfang i forskelling størrelse, som 
vist her.

Til annoncer foreslås det at anvende  
Frutiger til overskrifter og brødtekst. 
Hvis Frutiger ikke forefindes,  
anvendes Verdana. Streger er 0,3 pkt.

Annoncer kan optræde i farver eller 
sort/hvid/grå.
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Det lokale logo og den nationale  
logo skal altid optræde på brochurer,  
som udarbejdes af nationalpark- 
erne. 

På forsiden af tryksager optræder  
det lokale logo F2 uden krone eller 
logo C øverst til højre på formatet og 
nederst placeres det nationale logo, 
som vist her. Se også 3.04 og 3.07.

Til brochurer og foldere foreslås det  
at anvende Frutiger til overskrifter  
og brødtekst. Hvis Frutiger ikke fore-
findes, anvendes Verdana.

5.03 Tryksager
 Brochurer / Foldere

Danmarks Nationalparker

Brochure i A4-format

Folder i M65-format
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På Naturstyrelsens arealer skal Natursty-
relsens skilteprogram (den røde pæl m.fl.) 
anvendes.

På privatejede arealer kan der anvendes 
en brun pæl, og på kommunalt ejede 
arealer kan der anvendes en sort pæl.

De forskellige farver på pælene signalerer 
derved de forskellige adgangsregler.
 
Logo B1, B2, B3 eller B4 med centralt 
navnetræk og uden krone kan anvendes 
som illustreret.

6.00 Skiltning
 Pæle

Danmarks Nationalparker
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6.01 Skiltning
 Orienteringsskilte

Danmarks Nationalparker

Ved opsætning af skilte mv. skal lodsejerens 
tilladelse altid indhentes. Det skal desuden 
sikres, at opsætningen overholder relevant 
lovgivning, f.eks. naturbeskyttelsesloven,  
skovloven, planloven eller museumsloven.
På Naturstyrelsens arealer skal Miljø-  
og fødevareministeriets designprogram  
anvendes.

Logo E1, E2 eller Partnerlogo G4 uden krone 
kan anvendes som illustreret f.eks. på infor-
mationstavler i landskabet efter aftale med 
pågældende lodsejer.

Logo E1 og F1 med krone kan anvendes  
som illustreret på skiltning i tilknytning til  
på nationalparkens formidlingspunkter f.eks. 
på bygninger eller ved indendørs formidling.

• 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

• 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

Quaecercit alit solores ute

Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetuer adipiscing elit. Nam cursus. Morbi 

ut mi. Nullam enim leo, egestas id, condimentum 

at, laoreet mattis, massa. Sed eleifend nonummy

diam. Praesent mauris ante, elementum et, 

bibendum at, posuere sit amet, ibh. 

Duis tincidunt lectus quis dui viverra vestibulum. 

Suspendisse vulputate aliquam dui. Nulla 

elementum dui ut augue. Aliquam vehicula mi 

at mauris. Maecenas placerat, nisl at consequat 

rhoncus, sem nunc gravida justo, quis eleifend 

arcu velit quis lacus.

Sed porta. Suspendisse quam leo, molestie sed, 

luctus quis, feugiat in, pede. Fusce tellus. Sed 

metus augue, convallis et, vehicula ut, pulvinar 

eu, ante. 

  

Pellentesque habitant morbi  
Senectus et netus et malesuada fames 

ac turpis egestas. In posuere felis nec

tortor. Pellentesque faucibus. Ut accumsan 

ultricies elit. Maecenas at justo id velit placerat 

molestie. Donec dictum lectus non odio.

• Cras a ante vitae enim iaculis aliquam.

• Mauris nunc quam, venenatis nec.

• Euismod sit amet, egestas placerat, est.

• Pellentesque habitant morbi. 

Tristiquesenectus et netus et malesuada fames

ac turpis egestas. Cras id elit.

Etiam eu urna
Sed porta. Suspendisse quam leo, molestie sed, 

luctus quis, feugiat in, pede. Fusce tellus. Sed 

metus augue, convallis et, vehicula ut, pulvinar 

eu, ante. Integer orci tellus, tristique vitae, 

consequat nec, porta vel, lectus.Integer quis urna.

 

Ut ante enim, apibus malesuada, fringilla eu, 

ondimentum quis, tellus. Aenean porttitor eros 

vel dolor. Donec convallis pede venenatis nibh. 

Duis quam. Nam eget lacus. Aliquam erat 

volutpat. Quisque dignissim congue leo. Mauris 

vel lacus vitae felis vestibulum volutpat. Etiam est 

nunc, venenatis in, tristique eu, imperdiet ac, nisl. 

Pellentesque habitant 
morbi.
Quisque dignissim congue leo. Mauris vel 

lacus vitae felis vestibulum volutpat. 

• Etiam est nunc, venenatis in.

• Tristique eu, imperdiet ac, nisl murti. 

• Praesent vitae lacus. 

• Ut velit enim, vestibulum non. 

Fermentum nec, hen drerit quis, leo. 

Pellentesque rutrum malesuada neque, 

morbi diam mauris.

 

Quaecercit alit solores ute

KOMMUNE
LOGO
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Selvklæbende labels o.lign kan frem-
stilles med det internationale, det 
nationale eller det lokale logo.

Labels og streamere kan have for- 
skellig størrelse og kan fremstilles  
på dansk, tysk og engelsk.

Det centrerede nationale og inter- 
nationale logo G og det lokale logo H3 
med stor krone og centreret navne-
træk i 2 linjer, må kun anvendes i 
forbindelse med flag, konferencer eller 
udstillinger, med henblik på fælles 
markedsføring af nationalparkerne.
Se også 1.07 og 3.11.

6.02 Skiltning
 Selvklæbende labels / Streamers

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

Det centrerede nationale og inter- 
nationale logo G med stor krone må  
kun anvendes som beskrevet under 
1.07.

6.03 Skiltning
 Flag / Nationalt

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

6.04 Skiltning
 Flag / Bannere / Lokalt

Danmarks Nationalparker

FLAG_A

BANNER_B
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1/3 af højden

6.05 Skiltning
 Beachflag / Lokalt

Danmarks Nationalparker

De enkelte nationalparker har mulig-
hed for, at lave beachflag med det 
lokale bomærke, logotypen og kronen 
i de viste udformninger.

Bomærkets bredde skal svare til 
beachflagets bredde, når det placeres 
med overkant i 1/3 af beachflagets 
højde. Herefter tilpasses bomærkets 
bund efter flagets form.

Beachflag kan have flere former,  
men det illustrerede med buet bund 
anbefales. 

Er beachflaget vandret nederst,  
forlænges bomærkets bund  
ned til denne kant.

FLAG_B1

FLAG_B2

FLAG_B1

FLAG_B2

FLAG_B1

FLAG_B2
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7.00 Accessories: 
 Beklædning / T-shirts

Danmarks Nationalparker

Det lokale logo C og de nationale og 
internationale fælleslogoer kan anven-
des på beklædning, der er tilknyttet 
nationalparken, og som er national-
parkens eller Miljø- og fødevaremini-
steriets produkt.  

Nationalparkerne kan træffe beslut-
ning om brug af de lokale logoer og 
Miljø- og fødevareministeriet kan træffe 
beslutning om brug af det nationale og 
internationale fælleslogo.

Det lokale logo C skal altid anvendes  
i ensfarve udgave, se 3.04, mens det 
nationale fælleslogo og kronen kan 
anvendes som vist her eller helt i sort 
eller helt i hvidt. Se 1.01. Kronen kan 
optræde alene som beskrevet under 
1.00. 
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7.01 Accessories: 
 Bæreposer / Muleposer / Badges

Danmarks Nationalparker

Det lokale logo C og de nationale og 
internationale logoer kan anvendes på 
beklædning, der er tilknyttet national- 
parken, og som er nationalparkens 
eller Miljø- og fødevareministeriets 
produkt. 

Nationalparkerne kan træffe beslut-
ning om brug af det lokale logo og 
Miljø- og fødevareministeriet kan 
træffe beslutning om brug af det 
nationale og internationale fælleslogo.  

Badges kan f.eks fremstilles med det 
nationale eller lokale logo i farver. 
Kvadratiske badges ca. 2 x 2 cm og 
de runde kan f.eks være ca. 5 cm i 
diameter.

Optræder de lokale logoer sammen 
med andre logoer fra sponsorater  
og samarbejdspartnere, skal partner- 
logo G anvendes. Se 3.08.

Det lokale logo C skal altid anvendes  
i ensfarve udgave, mens andre lokale 
loger kan være i farver. 

Det nationale og internationale logo 
anvendes i farver.
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7.02 Accessories: Eksempler
 Tasker / Rygsække / Krus

Danmarks Nationalparker

Det lokale logo C og de nationale og 
internationale logoer kan anvendes på 
beklædning, der er tilknyttet national- 
parken, og som er nationalparkens 
eller Miljø- og fødevareministeriets 
produkt.  

Nationalparkerne kan træffe beslut-
ning om brug af det lokale logo. 

Det lokale logo C kan anvendes  
på krus, glas mv.

 Det lokale logo C skal altid anvendes  
i ensfarve udgave. Se iøvrigt 3.04 
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8.00 Kontakt
 

Danmarks Nationalparker

Spørgsmål vedrørende de nævnte 
retningslinjer om brugen af national- 
parkernes logo kan stilles til Miljø- og 
fødevareministeriet;  
Miljøstyrelsen mst@mst.dk
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