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Miljøcertificeringer og -mærker:
En introduktion

Om certificeringer og mærker
Mærkning er en måde at dokumentere jeres virksomheds
bæredygtige tiltag. Ved at bruge symboler og logoer,
hjælper I gæsterne til at navigere i deres muligheder. Det er
en måde at signalere jeres virksomheds processer og
arbejdsmetoder, samt systematisere jeres arbejde med
miljøpåvirkning.

Bæredygtig udvikling
Destination Fyn ønsker med denne guide at skabe et øget
kendskab til certificeringer og miljømærkninger, som led i
en bæredygtig udvikling af turismen på Fyn.
Vi ser certificeringer og miljømærker som en måde at skabe
struktur for jeres virksomheds arbejde med bæredygtige
tiltag. Det giver jer en mulighed for at sætte standarder og
mål for jeres virksomhed, og dermed løfte jer selv og hele
branchen i et fælles ansvar.

En hjælpende hånd
Denne guide er ment som en introduktion til jer –
organisationer eller virksomheder – som overvejer at gå i
gang med at arbejde med miljøcertificeringer og -mærker.
Det kan være, at I allerede er i overvejelser, men er usikre
på, hvilke ordninger eller mærker I skal vælge. Eller er i tvivl
om, hvordan I skal gribe processen an. Vi håber her, at
kunne skabe et bedre overblik, som kan hjælpe med at
træffe valget og give et sidste skub til at komme i gang
med arbejdet
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Verden har brug for, at flere gør mere, end hvad
lovgivningen lægger op til. Vi ser
virksomhederne som en meget stor og vigtig
spiller for at skabe reelle forandringer. De har
muligheden for at gå forrest.
- MÆRK DIN FORRETNING, ZEUTHEN & LUDVIGSEN, 2018

24%

af de danske turister er
"grønne idealister". De
forventer i høj eller meget høj
grad, at miljøvenlige og
bæredygtige hensyn vil få
betydning for deres
fremtidige rejsevalg. Det
svarer til ca. 1,4 mio.
mennesker. I Tyskland er 44%
grønne idealister svarende til
36,5 mio. mennesker.

Andelen af danske grønne
idealister steg fra 15% til
24% mellem 2019 og 2020.
Samtidig faldt andelen af
grønne skeptikere fra 48%
til 34%.
Det tyder derfor på, at
efterspørgslen på
bæredygtighed i
forbindelse med rejser
fremadrettet vil stige.

9 ud af 10

af de danske, grønne idealister føler ansvar for at beskytte deres
destinations miljø. Det samme føler 85% af de tyske grønne
idealister, og 87% af de svenske idealister, der er turister i Danmark.
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Hvorfor kan certificeringer være en fordel?

Med tanke på gæster
Der er et stadigt voksende segment af turister, der
søger miljøvenlige alternativer, også kaldet "De
Grønne Idealister". Denne voksende gruppe af
idealister har høje forventninger og krav om
bæredygtighed på den besøgte destination.
Undersøgelser fra VisitDenmark viser imidlertid, at
kravene ikke altid bliver opfyldt.
Miljøcertificeringer og brug af mærker, kan opfattes
positivt af gæsten og være loyalitetsskabende. Det
giver mulighed for, at gæsten vælger at besøge igen
stedet i fremtiden.

For miljøets skyld
Certificeringer kan være med til at gøre en forskel,
både lokalt og globalt. Jo flere miljøcertifikater og
mærker der benyttes, des større mulighed er der for
at hæve standarder og niveauet for bæredygtighed.
Den vigtigste grund til at bruge miljøcertificeringer
og -mærker er for miljøets skyld. Det skal være fordi,
I har lyst til at gøre en forskel og tage et aktivt tilvalg
om bæredygtighed, eller for at fremvise de tilvalg, I
allerede har taget.
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Hvorfor kan certificeringer være en fordel?

Et økonomisk aspekt
Arbejdet med miljøcertificeringer og brug af
mærker i forbindelse med en bæredygtig omstilling
kan nedsætte driftsomkostninger. Det kunne f.eks.
være ved at optimere jeres virksomhed i forhold til
madspild, genanvendelse, samt forbrug af vand, el
og varme.
Med en bæredygtig omlægning, og den
transparens som certificeringer kan give for jeres
bæredygtige initiativer, er der mulighed for at stå
stærkere i forhold til den politiske dagsorden om
miljøpolitik. I kan stå stærkere i licitationsrunder,
og der er samtidig grønne puljer fra det offentlige,
som kan søges.

Et kvalitetsstempel
Det, at en uafhængig tredjepart har certificeret jer,
viser validitet og troværdighed om jeres initiativer
og resultater. Kort sagt: Gæsterne kan med ro i
maven stole på, at I som virksomhed efterlever
certificeringens krav.
Mennesker skal tage mange valg hver dag. Hvis
jeres virksomhed eller produkt kan associeres med
allerede anerkendte mærker eller certificeringer,
kan genkendeligheden hjælpe gæsterne med at
navigere i de mange valg. Det kan resultere i, at
gæster vil være mere tilbøjelig til at vælge netop jer.
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En bæredygtig udvikling og certificeringer kræver,
at der løftes i flok.
Inddrag jeres medarbejdere i processerne omkring
at opfylde certificeringernes krav.
Gør certificeringsprocessen til et fælles projekt. Lad
det blive et fælles ansvar for virksomheden og et
fælles ansvar for for en bæredygtig udvikling.
Konkretisér jeres arbejde og find en eller flere
medarbejdere, der har ansvaret for processen, og
som kan sikre certificeringsarbejdet bliver fulgt op
på og ført ud i livet.

Hjælp til bæredygtige tilvalg
Destination Fyn og Erhvervshus Fyn står klar til at
hjælpe jer med at se på, hvordan I kan tage flere
bæredygtige tilvalg.
Vi kan hjælpe med at finde flere informationer, hvis der
er bestemte mærker eller certificeringer, som har
fanget jeres interesse.
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Opdeling af certificeringer
& miljømærker
Proces-, service- og produktorienterede mærker

Illustration: Kasper R. Dirckinck-Holmfeld

Certificeringer og mærker kan inddeles i proces-, serviceog/eller produktorienterede. Det hænder også, at mærkerne kan
falde ind under flere kategorier samtidig.
Som nævnt tidligere, kan I som virksomhed vælge at blive
certificeret inden for f.eks. miljøledelse, som er procesorienteret.
I kan også vælge en løbende omstilling og øge mængden af
mærkede eller certificerede produkter. Det kan f.eks. være
arbejdstøj, emballage eller fødevarer.
Valget mellem de forskellige certificeringer og mærker kan
gøres ved at se, hvad der potentielt kan give den største effekt,
samtidig med, at I medberegner jeres ressourcer, kapacitet,
samt hvor I er henne i processen mod en bæredygtig udvikling.

Denne guide har hovedsageligt fokus på service-orienterede certificeringer
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Tilgange til certificeringsarbejdet
- eksempler
Alt efter jeres virksomhed, situation, ressourcer, og hvor I er i jeres
bæredygtige proces, er der forskellige muligheder for at
implementere certificeringer og miljømærker.

Overordnet kan man starte ved at ændre enkelte ting, som f.eks. at
fokusere på, at indkøb er certificerede produkter eller services.
På sigt kan en virksomhed så arbejde sig hen mod en proces- eller
servicecertificering.
Denne tilgang kan være en fordel, hvis man ikke har arbejdet med
bæredygtige initiativer før eller har begrænsede ressourcer.

En anden tilgang, som kan have stor effekt, er at benytte sig af
proces- eller serviceorienterede certificeringer til virksomheden
eller organisationen. Her starter den bæredygtige udvikling i
virksomheden som helhed. Denne tilgang kan være
ressourcekrævende, men kan også være give struktur og klare
retningslinjer, samt mulighed for at inddrage det i virksomhedens
kerneværdier.
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Kom godt fra start: Hvad skal I overveje i
forbindelse med brugen af certificeringer
og mærker?
Et af de første og vigtige trin i processen, er at finde ud af, hvilke
mærker der kunne være relevante for jer. Det er her, I kan se på jeres
forskellige muligheder for arbejdet med certificeringer.

Er der større områder i virksomheden, hvor der kan
anvendes certificeringer eller miljømærker?
Er der et større indkøbsområde, hvor der med fordel kan indkøbes
certificerede produkter?
Det kan f.eks. være fødevarer, tekstiler som arbejdstøj eller
sengetøj eller emballage.
I kan også se hvad andre i branchen gør, og tale med andre i
branchen om, hvad de anvender.

Hvordan ser jeres tidsperspektiv ud?
Bæredygtighed er en proces, som kræver at der afsættes tid og
ressourcer. I kan med fordel forsøge at definere det område i
virksomheden - begrænset eller en helhed - I vil certificere, og
hvilken tidshorisont der er realistisk.
Derefter skal de rette ressourcer allokeres, så det forankres i
virksomheden over tid, og udvikles løbende.

Hvilke ressourcer har I?
Et valg, der ligeledes skal tages, er omkring, hvor mange
ressourcer I vil investere i miljøcertificeringer, og hvilke I har til
rådighed. Dette kommer også an på, hvilken strategi I vælger - om
det skal være produkt-, service- og/eller procesorienterede
certificeringer og mærker.

Implementering
I kan begynde at overveje konkret, hvordan kravene skal
implementeres og se, hvordan de kan passe i jeres virksomhed.
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Kommunikation, certificeringer
og mærker

Start dialogen - fortæl historierne
Når I opnår en certificering eller opfylder krav til brug af et mærke, så
kommuniker om det! Lad folk vide, at det er en grund til at vælge jer.
Dan jer et overblik over jeres nuværende situation, og jeres
fremadrettede proces, og begynd dialogerne med jeres kunder.

Fortæl historierne; både de større fortællinger om værdier, samt det
daglige arbejde, hvor bæredygtighed og certificeringer spiller en rolle.
I kan benytte det i jeres eksisterende kommunikationskanaler (print
og online), lave specifikke kampagner, og benytte sociale medier i
forskellig omfang. Og husk en-til-en dialogen om indsatsen både
med jeres samarbejdspartnere, med jeres medarbejdere, gæster og
kunder.

"Greenwashing" og retningslinjer for kommunikation
Når det gælder kommunikation om bæredygtighed og
certificeringer, dukker begrebet "greenwashing" ofte op. Det dækker
som oftest over beskyldninger om, at der kommunikeres om større
bæredygtige bedrifter, end hvad tilfældet er.
Greenwashing kan dog nemt undgås ved at være ærlig, transparent
og bruge korrekt information. De fleste mærker og certificeringer
har også guides til, hvordan, hvornår, og hvor man kan bruge
logoerne.
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"VI KUNNE MÆRKE,
AT DET VAR OG ER
EN EFTERSPØRGSEL
FRA GÆSTERNE"
"De andre i branchen kiggede underligt på os i
starten, da vi ville bruge Ø-mærket, men nu er det
blevet almen praksis."
Skaarupøre Vingaard om Ø-mærket

Billede: skaarupørevin.dk
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Vidste du...
At 50% af danskerne mener, at turismebranchen
bør forbedre tydelighed om klimaaftryk
Der er efterspørgsel på transparens i forhold til
klimaaftryk, og hvordan de valg, man tager på ens ferie,
påvirker klimaet.
Der findes flere certificeringer, der kan bidrage til denne
transparens og opfylde gæsternes informationsbehov.

At meget tyder på, at fremtidsudviklingen taler
for certificeringer og miljømærker?
Politisk sker der meget på den bæredygtige front. Inden for
de næste år kommer der med stor sandsynlighed til at ske
ændringer inden for afgifter på import og eksport. Meget
tyder på, at jo mere bæredygtig jeres virksomhed er, jo bedre
står I, både i forhold til afgifter, og i forhold til udbud og
licitationsrunder.
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Liste over udvalgte miljømærker &
certificeringer

NAVN

OMRÅDE & INFO

HVEM KAN BRUGE?

OMKOSTNINGER

Oftest brugt
inden for
produkter,
men service er
også en
mulighed.

Afhænger af produkt
eller service.
Ansøgningsgebyr
15.000,-.
Licensomkostninger.
årligt: 0,15-0,3% af
omsætning i Norden.

Miljø og økologi.
Opdelt i Guld, Sølv
og Bronze-niveau
alt efter niveau af
økologi.

Offentlige og
private
restauranter,
cafeer, køkkener,
kantiner,
catering og takeaway.

Gratis at bruge.

Fokus på kontrol
af økologiske
landbrug og
fødevarer

Produktorienteret,
egenproduktion
af kød,
mælkeprodukter,
grøntsager, frugt,
bær og honning.

Gratis at bruge.
Ukendte
omkostninger til
certificering foretaget
af eksterne
certificeringsorganisationer ift.
EU-mærket.

Alle typer af
virksomheder
og deres
forretningsområder.

Årsafgift for
certificering, brug af
mærke og
medlemsservice.
Mellem 3.750 og
375.000,.

Reducering af
miljøbelasting
gennem hele
livscyklus fra
råvarer til brug, og
bortskaffelse.

Miljø, sociale og
økonomiske
forhold. Har fokus
på virksomheden
som helhed.

Omkostninger kan variere alt efter
virksomhed og ens personlige forløb.
Omkostninger kan udover selve
certificeringer være forbundet med
licensafgifter, etableringsprocesser, gebyrer
og konsulenter. Miljøstyrelsen har lavet
beregninger på, at pengene dog tjener sig
ind for langt størstedelen.

Kræver godkendt økoregnskab og ansøgning
hos Fødevarestyrelsen.

EKSEMPEL

YDERLIGERE
INFO

Scandic

LINK

Sinatur Hotel
SIXTUS
Restaurant
Remisen,
Nyborg
Destilleri

LINK

Naturfrisk
Skaarupøre
Vingård

LINK

Sinatur Hotel
& Konference
Letz Sushi

LINK

Coffee
Collective

Yderligere information om mærker:
Analyse og vurdering af de 21 mest kendte
mærker: Konkurrence og Forbrugerstyrelsen

HER

Alternativt overblik over at arbejde med
produktmærker: SMVguiden

HER
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Green Key certificeringer
En dansk udviklet certificering inden for turisme

Hvad er Green Key?
Green Key er er udviklet af HORESTA i
samarbejde med Friluftsrådet og
Miljøministeriet.
Certificeringerne er en af de få
branchespecifikke for turisme i
Danmark. Processen og
omkostningerne er i et fornuftigt leje for
de fleste, samtidig med, at der stilles
ambitiøse, men overkommelige krav.
Green Key var oprindeligt tiltænkt
overnatningssteder, men har i de
seneste år skabt tilknyttede
certificeringer inden for forskellige
aspekter af turismevirksomheder.

Hvilke krav stilles?
Der findes to former for krav til
certificeringerne:
Obligatoriske kriterier, som skal
opfyldes
Pointkriterier, hvor 30 % af pointene
skal opfyldes
Kravene dækker over 13 hovedområder,
bl.a. energi, vand, bæredygtig mad og
CSR.

Hvilke omkostninger er
forbundet med
certificeringen?

Hvilke Green Key
certificeringer eksisterer?
Green Key (Overnatning)
Green Sport Facility
Green Restaurant
Green Tourism Organisation
Green Camping

Hvordan forløber
ansøgningsprocessen?
Intern gennemgang af kriterierne og
udfyldelse af ansøgningsskema.
Konsulentbesøg med gennemgang af
kriterier og virksomheden.
Dialog med sekretariatet. I fællesskab
lægges en strategi for, hvordan de
kriterier, som ikke umiddelbart opfyldes,
kan opfyldes.
Indsendelse af skema med tilhørende
dokumentation, såsom miljøpolitik og handlingsplan, energimærkning, data om
rengøringsprodukter etc.
Når sekretariatet vurderer, at alle kriterier
er på plads, udarbejdes en indstilling til
Green Keys jury, som foretager den
endelige godkendelse.

Yderligere: 40,- pr værelse. 500,markedsføringsgebyr

Mere Information om Green Key
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Eksempler på brug af
certificeringer og mærker
At bruge certificeringer og mærker som en struktur og dokumentation
for arbejdet med bæredygtighed.

Restaurant Remisen - Nyborg Destilleri
Nyborg Destilleri hører under virksomheden
Naturfrisk A/S, sammen med en række fynske
bryggerier. Udover bryghusene og destilleriet,
råder virksomheden også over en restaurant,
Remisen, beliggende ved Nyborg Destilleri.
Fra start har økologi spillet en essentiel rolle for
virksomheden. Økologi og omtanke for natur
og miljø er en kerneværdi, og danner
rammerne for virksomhedens virke og
udvikling.

Spisemærket kræver en del dokumentation ift.
produktion og indkøb. Mærket forudsætter en
systematisk tilgang til arbejdet med økologi, og
det giver derfor mulighed for at kunne klarlægge
ophavet af produkter og råvarer. Planlægningen
af indkøb, og vigtigheden af dokumentationen
herom betyder, at man til tider får mulighed for
at tænke kreativt ift. indkøb og sammensætning
af menuer.

Restaurant Remisen ved Nyborg Destilleri er
certificeret Ø-guldmærket, som er det højeste
niveau af økologi for spisesteder. Alle
drikkevarer som produceres og serveres er Ømærkede. Daglig leder Pierre Roland, fortæller,
at det økologiske spisemærke har været
benyttet fra start, og var en selvfølge for dem og en del af deres DNA helt fra start.

Link til mere information
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Eksempler på brug af
certificeringer og mærker
At bruge certificeringer og mærker som en visualising af værdier
og arbejdsmetoder.

Skaarupøre Vingaard
Skaarupøre Vingaard ligger på Sydfyn, og er ejet
af Carsten og Bente. De etablerede for
16 år siden deres vingård, og har fra start haft
økologi som tilgang i deres produktion og
efterfølgende biodynamik. Udover mulighed for
rundvisninger, har de også butik med lokale
produkter og café indrettet i de gamle tønder.
Skaarupøre Vingaard har indtil videre Ø-mærket
og Demeter-mærket ifm. deres produktion og
servering i café. De udtaler, at flere i branchen
har en økologisk produktion, men ikke alle
benytter mærket. De kan dog mærke, at det
efterspørges af gæster og kunder, og at det giver
synlighed ift. deres metoder og værdier.

Ø-mærket blev derfor en måde at visualisere,
hvem Skaarupøre Vingaard er, samt deres
værdier og arbejdsmetoder. Det viser udadtil,
hvad gæster kan forvente, når de bl.a. besøger
cafeen, og fortæller et klart budskab om de
produkter, der sælges.
Til trods for at der, som de selv beskriver, blev
grinet lidt i branchen for år tilbage, da de
anvendte ø-mærket, har det vist sig senere hen
at være en fordel for dem - og en stadigt
voksende praksis i deres branche.

Link til mere information
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Eksempler på brug af
certificeringer og mærker
At bruge certificeringer og mærker som et strategisk værktøj til udvikling
og fremtidssikring.

Hotel Faaborg Fjord
Det nyrenoverede Hotel Faaborg Fjord, der ligger
en stenkast fra vandkanten, rummer både hotel,
restaurant, spa og mødefaciliteter. Hotellet, hvis
historie kan dateres tilbage til 1808, er først for
nyligt gået aktivt ind i at arbejde bæredygtigt.
Deres arbejde med bæredygtighed betegner de
som CSR, et virksomhedsansvar.
De beskriver det som tidssvarende og noget, der
lå som en naturlig udvikling for virksomheden.
Nogle af de overvejelser, der lå i forbindelse med
en grønnere omstilling, var bl.a. i forbindelse med
fremtidsudsigterne, og hvordan virksomheden
ville stå ved offentlige udbud.

Her kan bl.a. nævnes områder som økologi
og lokale råvarer, reducering af madspild,
fokus på energiforbrug, samt
arbejdsforhold.

Hotellet har i 2020 valgt at indgå i en Green Key
certificeringsordning, som danner rammerne for
deres virke og fremtidige udvikling.

Certificeringsprocessen tog omkring to
måneder, og Maria Klausen fra Hotel
Faaborg Fjord udtaler, at kravene nemt
kunne tilpasses til deres konkrete situation.

Link til mere information
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3 anbefalinger til jer, der
overvejer at blive certificeret
Fra Maria Klausen, Hotel Faaborg Fjord

Få samlet et team, 2-4 personer hvis det er muligt,
til at starte op og indhente oplysninger og data.

Det betaler sig at investere i en miljømærkning.
Hotellet har oplevet, at der i højere grad stilles krav
til bæredygtighed i forbindelse med offentlige
udbud.

Miljømærkning er et oplagt udgangspunkt for at
udvikle nye visioner og forretningsmodeller, der
kan spare ressourcer og forøge omsætningen.
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For mere information, hjælp eller sparring

Kilder

Tak til følgende bidragsydere:

Guide udarbejdet i april 2021

Side 18

