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Når mærker styrker oplevelsesindustrien

v/ miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

Når mærker styrker oplevelsesindustrien
Program
• Hvad er certificering og mærkning ?
• Hvorfor certificering og mærkning af forretningen ?

• Hvordan vurderer man en relevant og troværdig mærkning forretningen?
• Hvilke mærker er relevante i oplevelsesindustrien ?

• Hvordan kommer man i gang ?
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Hvad er certificering og mærkning ?

Troværdige mærker opbygges af:
• Kriterier/krav fastlagt i anerkendte standarder
• 3. part certificeringsordning
• 3. part kontrol
• Mærkning for kommunikation til kunder og andre interessenter
NB! Sikrer uafhængig dokumentation for bæredygtighedstiltag i
forretningen : miljø, klima, sociale forhold, sundhed.

Troværdige mærker på det danske marked - cirka 55-60 stk

Hvad er certificering og mærkning ?

Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?

Styrker fundamentet for mere bæredygtig forretning
•

Giver viden og kompetencer

•

Systematiserer bæredygtighedsindsatsen og sikrer relevante effekter

•

Styrker tillid og samarbejde hos medarbejdere og med leverandører

•

Bidrager til overholdelse af fremtidig lovgivning

Bidrager til et troværdigt ”grønt” image
•

Giver troværdig dokumentation for ”grøn” kommunikation og markedsføring

•

Mindsker green-washing og risiko for at blive hængt ud i medierne

•

Styrker tilliden hos kunder og imødekommer en stigende efterspørgsel
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Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?

Efterspørgslen efter certificering og mærkning vokser
og vil vokse yderligere !!!
•

•
•

Regeringens nye strategi for grønne offentlige indkøb gør
det grønne valg obligatorisk. De 380 mia. kr., som det
offentlige hvert år køber ind for, skal kanaliseret i en
mere bæredygtig retning.
• Alle offentlige indkøb hvor det er muligt skal være
miljømærkede eller leve op til tilsvarende krav i
2030.
• Forum for Bæredygtigt indkøb (Miljøministeriet)
laver indkøbsvejledning hvordan man bruger
troværdig mærker
Mærkeordningers økonomi vokser med omkring 20 pct
årligt
Omsætning af grønne varer og tjenesteydelser er vokset
med omkring 25 pct fra 2015-2020 (DST)
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Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?
Trends – imødekomme stigende efterspørgsel efter grøn levevis

Manglende løsninger skaber bekymring
Hvor bekymret er du for, om klimaforandringerne påvirker din familie ?

60 % er
bekymrede

I hvilken grad føler du, at du som forbruger kan gøre en væsentlig positiv
forskel for klimaet?

70 % føler de har
begrænsede muligheder
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Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?
Imødekommer den stigende efterspørgsel efter grøn levevis
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Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?

Forbrugere interesserer sig for mærker

64 %
2018 7% 19%

38%

19%

16% 2%

70 %

2016

11%

25%
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9%4%
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Ved ikke

Greenwashing vokser for ”flere vil være grønne” uden at have viden og dokumentation
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Hvorfor TROVÆRDIG certificering og mærkning af forretningen ?
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Hvorfor certificering og mærkning af forretningen ?
3. Part

Producent

En årsag til at FBO anbefaler brug af uafhængig certificering/mærkning som
dokumentation ift. markedsføringsloven er fordi:
•

en grøn påstand, som følges af en troværdig forklaring baseret på
uafhængig dokumentation mindsker risiko for vildledning.

Cert/kontrol

Standard /
mærkningsordning

Jf. FBO vejledning (afsnit 10.2: officielle - 10.3: anerkendte private - 10.4: andre mærker)
Mærker skal opfylde følgende grundpræmisser typisk for mærker under afsnit 10.2 og 10.3 :
1. Den ansvarlige for mærkningsordningen er klart identificeret – transparent
2. Tilbyder uafhængig kontrol som en tredjeparts ordning - dokumentation
3. Inddrager relevante interessenter ved udarbejdelsen af klare kriterier - enighed
4. Kriterier fastsat ud fra en livscyklusanalyse /aktivitet – relevans
FOM vejledning: "Brug af miljømæssige og etiske påstande mv. markedsføringen”
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Hvordan vurderer man en relevant og troværdig mærkning til forretningen?
”Butterfly”- modellen vurderer troværdigheden for mærkeordninger – vigtigt at kunne for der kommer hele
tiden nye mærkemuligheder til

Kendskabet på
markedet bærer
tillid med sig
Global org. øger
muligheder på
eksportmarkeder
Service støtter
certificering og
marketing af
mærket
Officiel styrker
opbakningen til
mærket i
indkøbet og
samfundet

36 kriterier

Den ansvarlige for mærkningsordningen er klart identificeret
organisation, omkostninger, licensforhold

Uafhængig certificering og kontrol af tredjepart
Certificering, kontrol før, under og på markedet

Alle interessenter inddrages ved udarbejdelse af kriterier
kriterieudvikling, styring, godkendelse af licens

Kriterierne er fastsat ud fra en livscyklusanalyse –
solid viden, rutiner for revision, dokumentation for
effekter

5 niveauer for troværdighed - max. 20 point
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Hvordan vurderer man en relevant og troværdig mærkning i forretningen?
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Hvilke mærker er relevante i oplevelsesindustrien ? –kortlægning er ikke fuldstændig
Tema/
mærke

Miljø /Social

Miljø / Social/
Økonomi

Miljø/Social
/ Sundhed

Miljø

Sundhed

Miljø /
Sundhed

Miljø / Social
Sundhed / Økonomi

Virk
Produkt
somhed

Oplevelsesindustri kan vise ansvarlig grøn praksis
ved:
•
•
•
•

Miljø/bæredygtighedsledelse med konkrete mål
Indkøb af bæredygtige produkter
Investeringer i bygninger og lokale tiltag
Sætte ambitiøse mål og registrere effekter
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Hvilke mærker er relevante i oplevelsesindustrien
Tværgående

Føde

Rengøring

Kosmetik /
Pleje

Tekstil/tøj

IT

Energi/
varme

Vand/sanitet

Køkken

Emballage
/papir

Virksomhed

5 spørgsmål man kan stille i forbindelse med kortlægning og prioritering
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Antal/type standarder og antal cert. Produkter/kategorier ?
Database over godkendte licenshavere og mærkede produkter ?
Kendskabsgrad på markedet ?
Kontor/ lokal service på ens eget marked ?
Lokal /regional /international
Nyt mærke evt. butterfly vurdering ??

•
•
•

OBS - generelt! – Relativt få mærker bruges i det offentlige indkøb
Relativt få mærker har større udvalg af mærkede produkter
Relativt mange mærker har lav kendskabsgrad
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Hvordan kommer man i gang med mærkning ?

1) Systematiser indsatsen
•

Overvej et ledelsessystem/ virksomhedscertificering – evt “husmandsmodel” for at sikre retning og registrering af
indsats

2) Input til en mærkestrategi
•

Undersøg konkurrencen Fx. Hvilke mærker bruges på dit marked ?

•

Kortlæg kundetyper – private/erhverv - sektor - lokale - regionale – international -?

•

Vurder indsatsområdernes relevans for bæredygtighed og indkøbet – Miljø – social / økonomi – ressourcer - restaurant
– personale - kontor - rengøring – transport ?

•

Kortlæg mærkemuligheder efter de relevante indsatsområder

•

Prioriter mærkerne fx ved “de 5 spørgsmål”
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Hvordan kommer man i gang med mærkning ?
Undersøg konkurrencen i oplevelsesindustrien – virksomhedscertificerings-niveau

Svanen i DK (lokalt mærke)
• 27 hoteller, 10 konferencer (primært Scandic)
• Ca 25 restauranter,5 Kantiner

Blomsten I DK (regional mærke)
• 1 camping
Green Key i DK (Internationalt mærke)
• 5 konferencer, 4 vandrehjem
• 6 camping, ca 160 hoteller
Green Globe I DK (Internationalt mærke)
• 1 hotel i Norden

Produktgruppen »overnatningssteder« omfatter til overnatning og campingpladsydelser samt
enhver af de følgende supplerende ydelser, som forvaltes af overnatningsstedet:
1) mad
2) fritids- eller fitnessfaciliteter
3) grønne områder
4) lokaler til begivenheder som erhvervskonferencer, møder eller kurser
5) sanitære faciliteter, bade- og madlavningsfaciliteter eller informationsfaciliteter til fælles brug
af turister, og logerende på campingpladser.
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Transportydelser og fornøjelsesrejser er ikke omfattet af produktgruppen »overnatningssteder

Hvordan kommer man i gang med mærkning ?
Eksempel på internationale virksomhedsmærker inden for oplevelseBæredygtig
ledelse

CASE: The Green Globe Standard baseret følgende internationale standarder og aftaler
• 44 core criteria supported by over 380 compliance indicators.

Miljø

• Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC)

50 %

• baseret på Agenda 21 /principles for Sustainable Development endorsed by 182
Governments /UN - ISO 9001 / 14001 / 19011 (
Certificerede hoteller / konferencer – ca 600 globalt I 90 lande
• Ca 275 - I Europa (prim.Tyskland, Frankrig, Holland, England - 1 hotel i Norden

100% i 5 år - i 10 år

Kulturarv

Social
økonomi

CASE: Green Key kriterier inden for 13 områder med GSTC status

13 områder
Bred -6 forretninger
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Hvordan kommer man i gang med troværdig mærkning ? – orienter jer grundigt!

Tourism2030 is an independent portal which brings together the
global community of people and organisations working for making
tourism more sustainable.

2016

https://destinet.eu/resources/certificates
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Tak for i dag ☺
Vh Jakob Zeuthen
jlz@danskerhverv.dk , Mobil 20830412
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