
GATE 21 - Hvorfor skal du interessere dig for miljøledelse eller miljømærker?

Jakob Zeuthen / miljøpolitisk chef 

Hvad er miljømærker og miljøledelse? Hvordan 
vælger du denrigtige grønne certificering – til din 
virksomhed?



Progra m

• Hvad er miljømærker og miljøledelse?

• Hvorfor miljømærkning ?

• Hvordan vælger du den rigtige grønne certificering til 
din virksomhed?
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Kort om mærkejunglen på det danske marked – der er 100 -vis af mærker

De 100-vis af virksomhedsmærker 
som bidrager til forvirring

De færre branchemærker –
Ca. 55 - 60 anerkendte uafhængige certificerings - og 
mærkningsordninger på det danske marked

De få - dagligvarehandlens ”private 
labels” på miljøområdet



Hvad er miljømærker og miljøledelse?
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Hvad er miljømærker og miljøledelse?

Virksomhedscertificering
Bæredygtig ledelse

Certificering af  
miljøledelse 

Strukturering af 
produktion

Certificering af 
produkter / 

service
– TYPE 1 og TEMA

TYPE 1 – ISO 14024 og LCA

TEMA inden for miljø: klima, skov, fisk, tøj, overnatninger, 
energi, cirkulær økonomi, økologi, byggeri, dambrug.

Øget inddragelse af omverden i miljøindsatsen 



Hvorfor miljømærkning ?

- > Imødekommer stigende efterspørgsel efter dokumenteret bæredygtighed

• Regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb 

• indkøb på 380 mia. kr. skal i en mere bæredygtig retning. 

• offentlige indkøb, hvor muligt, miljømærkes evt. med tilsvarende krav i 2030.

• indkøbere skal lære at udvælge mærker og bruge dem ifm deres indkøb 
(Forum for Bæredygtigt Indkøb ( MiM) -Indkøbsvejledning i brug af troværdig mærker (Q3)

• Vi måler, a t forbrugernes  interesse for at indkøbe mere grønne produkter og 
serviceydelser er has tigt voksende

• Omsæ tning af grønne varer og tjenes teydelser voksede omkring 25 % 
mellem 20 15-20 20  (ret. DST) og væ ksten fortsæ tter

• Mæ rkemarkedets  økonomi vokser (eksempler på 15-20  pct årligt) - væ ksten ventes  at fortsæ tte
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Hvorfor miljømærkning ?

- >Håndterer bekymring og tilbyder en grøn købeknap
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Hvad forbrugere forbinder med 
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velinformerede hvad
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Undersøgelse lavet for Arla (2018) - Epinions Danmarkspanel n= 1.000 )

Hvorfor miljømærkning?

- >Tilbyder forbrugere mere miljøvenlige løsninger



Hvorfor miljømærkning ?

- > Giver troværdig dokumentation til grøn og etisk markedsføring
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Producent

Standard / 
mærknings-

ordning

3. Part
cert /kontrol

Ifølge FBO vejledning afsnit 10 om - ”Officielle mærker,  ”Anerkendte private mærker”  og ”Andre private mærker”

Mærker skal opfylde følgende betingelser
1. Den ansvarlige for mæ rkningsordningen er klart identificeret – transparent
2. Tilbyde uafhæ ngig kontrol som en tredjeparts  ordning - dokumentation
3. Inddrage relevante interessenter ved udarbejdelsen af klare kriterier - enighed
4. Kriterier fas tsat ud fra  en livscyklusanalyse / aktivitet – relevans

o FBO vejledning anbefaler ved brug af mæ rkning uafhæ ngig /  3. part 
certificering/ mæ rkning som konkret dokumentation for grønne og etiske 
pås tande

o opfylde visse betingelser jf. FOM vejledning: "Brug af miljømæssige og 
etiske påstande mv. markedsføringen”

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/46475/2016-miljmssige-og-etiske-udsagn.pdf
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”Brug for langt flere ressourcer til 
vejledning og markedskontrol”

Dansk Erhverv position

Hvorfor troværdig miljømærkning ?

- > Mindsker greenwashing og forretnings -skadelige konsekvenser !
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Hvordan vælger du den rigtige grønne certificering – til din virksomhed?

Faktorer der påvirker din forretningsstrategi med mærker

• Mærkets uafhængighed og troværdighed

• Mærkets opbakning blandt interessenter

• Mærkets udbredelse på markedet  

• Din forretnings geografiske marked og ønsker til nye markeder

• Dit arbejde med FN Verdensmål 

• Servicerådgivning og økonomi fra / til mærket
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BUTTERFLY MODELLEN – samler forhold der påvirker forretningsstragien

Transparens den ansvarlige for 
mærkningsordning er klart identificeret 

Alle interessenter inddrages ved 
udarbejdelse af kriterier

Kriterierne er fastsat ud fra 
en livcyklusvurdering / aktivitet   

Uafhængig certificering og kontrol 
af tredjepart  

5 niveauer for troværdighed og 
markedsværdi  - max. 20 point

36 kriterierKendskab viser 
tillid til mærket

Global giver 
eksportmuligheder

Service styrker 
kommercielle interesser

Officiel viser opbakning og 
interesse for offentligt indkøb

o Vurderer alle slags mærker
o Input til forretningsstrategien
o Anerkendt af interessenterne

Hvordan vælger du denrigtige grønne certificering – til din virksomhed?
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Hvordan vælger du denrigtige grønne certificering – til din virksomhed?

Case- mærkning af hoteller
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Sdg 1 - fattigdom
Sdg 10  – ulighed
Sdg 15 – liv på land

Sdg 16 – s tæ rke ins t.
Sdg 17 – Partnerskaber

Hvordan vælger du denrigtige grønne certificering – til din virksomhed?

Case- fisk
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Case- økologi
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CASE – Fairtrade - SDG 5 – Ligestilling mellem kønnene

Target 5.5: Ensure women's full and effective participation and equal 
opportunities

Indicator 5.5.2 : Proportion of women in managerial positions 

Fairtrade Standard - prohibit discrimination against women and promote 
equal participation of women by: 

• In the Small Producer Organisations Standard, cooperatives are 
required to establish a gender policy (development criteria). Fairtrade’s 
producer networks are carrying out a Women’s School of Leadership

o Kan bidrage til at SDG indsats kan dokumentere sine effekter

o Kan dokumentere SDG påstand i markedsføringen med mærket

Case – Fairtrade mærkning + SDG
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Kortlæ gning af miljømæ rker – feks for ”tøj og mode”

Miljø /Social Miljø / Social 
Økonomi

Miljø Sundhed Økonomi

Faktorer når du vælger et mærke

• Høj ”Troværdighed”

• Rimelig ”Kendskabsgrad” på dit marked 
(markedsafhængigt)

• Mærkets – ”Global” for eksportmuligheder

• Mærkets indsats for SDG

• ”Service” og ”økonomi” især når du er SMV 
(stærkest når der er kontor på dit marked)

• Værdi for salg til det offentlige ” Officel ” 
(markedsafhængigt)



Lid t  om  fre m t id e n s  m æ rke m a rke d  fre m  m od  20 30

- > Mærker skal fortsat udvikle sig for at styrke din 
forretning

o Øge samarbejde med andre certificeringer for at 
blive internationale  

o Styrke deres standarders tilknytning til SDG
o Kontrollere markedet bedre for at begrænse 

overtrædelser
o Udvikle bedre og mere relevante standarder for 

at favne de internationale udfordringer for 
miljøet og mennesker

o Udvikle metoder der dokumenterer effekter



Ta k  for  i d a g 
kontakt til:

Jakob Zeuthen 

jlz@danskerhverv.dk

+45 20 830 412

Udvikling Assens – Erhvervskonference om bæ redygtighed - 2. september 20 21
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