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Vedr. notat om andre landes myndigheders engagement i forhold til fri-
villige markedsbaserede ansvarlighedstiltag 

Hermed fremsendes ” Notat om andre landes myndigheders engagement i forhold til 
frivillige markedsbaserede ansvarlighedstiltag”. Notatet er udarbejdet på baggrund af 
en bestilling fra NaturErhvervstyrelsen (NAER) d. 29. november 2013 til DCA - Nati-
onalt Center for Fødevarer og Jordbrug. I bestillingen er der bedt om et ”virkemiddel-
katalog” over de tiltag, som myndigheder i andre lande har erfaring med at anvende 
for at fremme frivillige markedsbaserede ansvarlighedstiltag. I bestillingen er nævnt, 
at analysen primært skal anvendes i relation til en kommende arbejdsgruppe for an-
svarlighed indenfor soja- og palmeolie-værdikæderne. 
 
Nærværende notat fra DCA er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universi-
tet og Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening 
m.v. ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 
2013-2016”.  

Besvarelsen er udarbejdet af Post doc. Marie Trydeman Knudsen og Forskningsleder 
John E. Hermansen fra Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Specialkonsulent 
Koordinator for myndighedsrådgivning DCA 
 
 
 
 
Kopi til: Center for innovation 



 

1 
 

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 

31. januar 2014 

 

 

 

Notat om andre landes myndigheders engagement i forhold til 
frivillige markedsbaserede ansvarlighedstiltag 
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Marie Trydeman Knudsen og John E. Hermansen 

 

1. Baggrund for notatet 

Fødevareministeriet (FVM) har d. 29. november 2013 bedt DCA – Nationalt Center for Fødevarer og 
Jordbrug, Aarhus Universitet, om at udarbejde et fagligt notat vedrørende følgende:  
 

• Undersøgelse af andre landes myndigheders engagement for at støtte op om frivillige 
markedsbaserede ansvarlighedstiltag (med særligt fokus på multistakeholder-baserede 
certificeringsordninger såsom RTRS eller RSPO) indenfor fødevareerhvervet, med henblik på 
at identificere ”best practices”. 

• FVM ønsker, at notatet skal indeholde følgende delelementer: 

o Hvilke erfaringer er der med offentlige grønne indkøb; er der lande, der har iværksat 
offentlige grønne indkøb (frivillige eller bindende) for varegrupper, der kan 
sammenlignes med soja og palmeolie, og hvad er erfaringerne her? 

o Har andre lande støttet op med informationskampagner, rådgivning til virksomheder 
eller andet, med henblik på at fremme frivillige ansvarlighedstiltag, og hvilke erfaringer 
er der i så fald hermed? 

o Er der andre virkemidler, som myndigheder i andre lande har bragt i anvendelse for at 
fremme frivillige markedsbaserede ansvarlighedstiltag, og hvad er erfaringerne 
hermed? 

 

Problemstillingen er afledt af, at der i den nuværende dialog mellem ministerierne og erhvervs- og 
NGO-repræsentanter om ansvarligheden indenfor soja- og palmeolieværdikæderne ofte nævnes andre 
landes myndigheder og deres engagement i forhold til at fremme frivillige markedsbaserede 
ansvarlighedstiltag. Her refereres ofte til certificeringsordninger, der er baseret på multi-stakeholder 
definerede standarder, såsom RTRS og RSPO. Det særlige ved soja- og palmeolieværdikæderne, som 
også gælder for andre importerede varer fra tredjelande er, at myndighederne ikke kan anvende de 
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gængse virkemidler i form af regulering, tilskud og afgifter. Samtidig er det i myndighedernes 
interesse, at den private sektor er ambitiøs på en række bæredygtighedsparametre, hvor det skønnes at 
have en gavnlig samfundsmæssig effekt (på nationalt eller globalt plan). Det vil derfor være nyttigt 
med et ”virkemiddelkatalog” over de tiltag, som myndigheder i andre lande har erfaring med at 
anvende, for at fremme frivillige markedsbaserede ansvarlighedstiltag. Disse erfaringer skal ikke 
nødvendigvis være knyttet til soja og palmeolie, men kan evt. også inddrage erfaringer fra andre tiltag 
som f.eks. økologi. 

AU-AGRO har erfaring med frivillige markedsbaserede bæredygtighedstiltag, men primært med 
indholdet i mærkningsordninger og ikke med, hvordan myndighederne understøtter sådanne tiltag. Til 
brug for nærværende notat har vi taget udgangspunkt i generelle strategier, der ifølge foreliggende 
litteratur typisk bruges af myndighederne til at understøtte frivillige bæredygtighedsinitiativer, og dels 
telefonisk interview med ressourcepersoner i enkelte lande. I disse interviews fokuserede vi primært 
på tiltag og erfaringer i forhold soja- og palmeolieværdikæderne (RTRS og RSPO) samt økologi. 

 

2. Generelt vedr. offentlige virkemidler i relation til frivillige markedsbaserede 
ansvarlighedstiltag 

 
En stigende mængde af de importerede varer til Danmark og Europa er certificerede i relation til 
bæredygtighed som f.eks. RTRS (Roundtable on Responsible Soy), RSPO (Roundtable on Sustainable 
Palm Oil), forskellige økologimærker, Fair trade, FSC (Forest Stewardship Council), MSC (Marine 
Stewardship Council) etc.  
 
Et stigende antal af disse multi-stakeholder markedsbaserede certificeringssystemer er blevet 
introduceret inden for de sidste 10 år for at øge bæredygtigheden af internationalt handlede produkter. 
De markedsbaserede certificeringssystemer er blevet igangsat og drives primært af markedet og 
NGO’er (Vermuelen & Kok, 2012).  
 
Vermeulen et al. (2012) har identificeret tre overordnede strategier som myndigheder bruger i 
miljøpolitik og som kan bruges i større eller mindre grad i relation til markedsbaserede 
certificeringssystemer: 
 
Strategi 1: Central regulering og incitamenter (myndighederne tager initiativet) 
Strategi 2: Interaktiv regulering (myndighederne og markedet samarbejder) 
Strategi 3: Understøtte selv-regulering (markedet og samfundet tager initiativet) 
 
I tillæg til disse strategier er der en fjerde strategi, hvor myndighederne er aktive forbrugere på 
markedet. 
 
De fire strategier er beskrevet i den følgende Boks 1 (fra Vermeulen et al. 2010): 
 
 



 

3 
 

Boks 1. Myndigheders strategier i relation til selvstyre på produktmarkederne (Vermeulen et al. 2010). 
 

 
 
I Vermeulen og Kok (2012) er der givet eksempler på, hvordan disse strategier er blevet udmøntet i 
praksis i relation til importen af tropisk træ og kaffe i Holland (Boks 2).  
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Boks 2. De hollandske myndigheders strategi anvendt i praksis på træ og kaffe (Vermeulen & Kok 2012). 
 

  
 
For eksempel har de hollandske myndigheder sat en minimumsstandard for importeret tropisk træ 
(strategi 1) og udviklet et system til anerkendelse af de forskellige certificeringsordninger (strategi 2).  
 
For en mere omfattende (men ældre) gennemgang af myndighedsinitiativer vedr. bæredygtige 
offentlige indkøb i EU kan der henvises til Steurer et al. (2007). Heri beskrives en lang række generelle 
initiativer (som f.eks det danske www.ski.dk/samfundansvar), men det er svært at relatere til de 
forhold der efterspørges her.       
  
 
3. Andre landes myndigheders tiltag i relation til soja, palmeolie samt økologi   

Holland er et af de førende lande i Europa med hensyn til at fremme bæredygtige internationale 
forsyningskæder (van Oorshot et al. 2014, van Dam et al. 2008) og har sammenlignelige 
markedsandele med Storbritannien, Tyskland, Danmark og Sverige for visse materialer, der er 
certificeret med en bæredygtighedsmærkning (van Oorshot et al. 2014). 
 
Nogle af de identificerede aktiviteter som myndighederne har taget for at fremme og støtte de frivillige 
markedsbaserede ansvarlighedstiltag er at: 
 

• danne en arbejdsgruppe, der er med til at sætte en standard for indkøb af importerede skov- 
eller landbrugsrelaterede produkter (som de hollandske myndigheder har gjort for import af 
træ) (van Oorshot et al. 2014, van Dam et al. 2008). 
 

• stimulere interessenter til at danne partnerskaber for bæredygtige markeder (som f.eks. Dutch 
IDH (Initiative for Sustainable trade, http://www.idhsustainabletrade.com/) som de 

http://www.ski.dk/samfundansvar
http://www.idhsustainabletrade.com/
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hollandske myndigheder har været med til at danne i relation til import af soja og palmeolie) 
(van Oorshot 2014 samt pers. comm. Mark van Oorshot). 
 

• stimulere CSR aktiviteter (van Oorshot 2014 samt pers. comm. Mark van Oorshot). 
 

• lave ”green deals” med interessenter, hvor interessenterne i samarbejde med myndighederne 
formulerer mål og forpligtelser og myndighederne til gengæld hjælper ved at fjerne visse 
eksisterende barrierer (van Oorshot 2014 samt pers. comm. Mark van Oorshot). 

 
 
3.1 Sverige  
Kilde: Christel Cederberg, Chalmers 
 
Tiltag og erfaringer med soja- og palmeolieværdikæderne 
Myndighederne i Sverige har ikke taget nogen særlige initiativer til at støtte eller fremme RTRS eller 
RSPO. Den svenske politik på det område er, at markedet skal drive det.  
 
Sverige har derimod i flere år kun importeret GMO-fri soja, baseret på beslutninger taget i erhvervet. 
For øjeblikket er der diskussioner om, hvorvidt man skal ændre dette til, at den importerede soja i 
stedet for skal være RTRS-certificeret og ikke GMO-fri (www.lantmannen.se). 
 
Tiltag og erfaringer med økologi mv. 
Økologisk jordbrug er støttet finansielt på arealbasis af myndighederne via EU-programmet. 
 
 
3.2 Finland 
Kilde: Sirpa Kurpa, MTT 
 
Tiltag og erfaringer med soja- og palmeolieværdikæderne 
De finske myndigheder har ikke taget nogen egentlige initiativer for at fremme eller støtte RTRS eller 
RSPO. 
 
Tiltag og erfaringer med økologi mv. 
Økologisk jordbrug er støttet finansielt af de finske myndigheder på arealbasis via EU-programmet. 
 
 
3.3 Holland 
Kilde: Mark van Oorschot, PBL Netherlands Environmental Assessment Agency 
 
Tiltag og erfaringer med soja- og palmeolieværdikæderne 
I de hollandske myndigheders dokument: The Biodiversity Policy Programme of the Netherlands 
2008-2011 (Anonym 2009), er der indskrevet mål for import af primært soja, palmeolie og træ. Målet 

http://www.lantmannen.se/
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for 2008-2011 i Holland har bl.a. været at import af soja og palmeolie vil være bæredygtig (Anonym 
2009).  
 
Specifikt i forhold til soja og palmeolie har de hollandske myndigheder aktivt støttet RTRS og RSPO 
ved at bl.a. at yde finansiel støtte til platformene. Derudover har de hollandske myndigheder igangsat 
og stimuleret interessenter til at danne partnerskaber for bæredygtige markeder via Dutch IDH 
(Initiative for Sustainable trade, http://www.idhsustainabletrade.com/), hvor en stor del af 
aktiviteterne er finansieret af myndighederne. Ministeriet for Foreign Trade and Development 
matcher de private investeringer med et tilskud på 125 mio EUR for perioden 2011-2015 til at dække 
initiativer for i alt 18 sektorer (IDH 2014).  
 
Tiltag og erfaringer med økologi mv. 
Økologisk produktion er reguleret og støttet via økonomiske incitamenter. Mht. import af træ og papir, 
har de hollandske myndigheder nedsat en arbejdsgruppe, der har sat en standard for indkøb (van 
Oorshot et al. 2014, van Dam et al. 2008). 
 
 
3.4 Schweiz 
Kilde: Niels Jungbluth, ESU-services Ltd. 
 
Tiltag og erfaringer med soja- og palmeolieværdikæderne 
Der er ikke taget specifikke initiativer i Schweiz for at fremme forbruget af importeret certificeret soja 
eller palmeolie, men forbundsrådet i Schweiz besluttede i maj 2013 at allokere 24.5 mill euro til et 
strategisk partnerskab med IDH (Sustainable Trade Initiative). De skal bruges til at støtte offentligt-
privat samarbejde til at fremme bæredygtig dyrkning af tropiske produkter. (DANIDA, 
udenrigsministeriet støtter tilsvarende IDH med 1.2 mill euro (IDH 2014)). 
 
Tiltag og erfaringer med økologi mv. 
Økologisk jordbrug og hjemmemarkedet er støttet af regeringen via økonomiske incitamenter. 
 
Derudover har den schweiziske regering lavet en lov omkring importeret biobrændstof, der kræver en 
livscyklusvurdering af biobrændstoffet. Det kræves at biobrændstoffet viser lavere miljøpåvirkning 
indenfor en række af miljøpåvirkningskategorier end almindelig brændstof. Dette har bevirket, at der 
importeres meget lidt biobrændstof til Schweiz. 
 
 
3.5 Frankrig 
Kilde: Cécile Bessou, Cirad 
 
Tiltag og erfaringer med soja- og palmeolieværdikæderne 
De franske myndigheder har ikke taget nogen specifikke initiativer for at fremme eller støtte RTRS og 
RSPO, der udelukkende har været en ”business to business” tilgang i Frankrig. 
 

http://www.idhsustainabletrade.com/
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Omvendt har EU-direktivet for biobrændstoffer påvirket PSPO, så der er blevet initieret en ny 
certificering, ”RSPO RED”, der lever op til EU-direktivet, hvis palmeolien skal benyttes som 
biobrændstof. 
 
Lovforslaget om en speciel afgift på palmeolie generelt (”nutella tax”) blev ikke vedtaget. 
 
Tiltag og erfaringer med økologi mv. 
Mht. importen af biobrændstoffer har tilgangen været anderledes reguleret af myndighederne, 
primært grundet EU-direktivet for biobrændstoffer. Myndighederne har reduceret afgiften på 
biobrændstoffer, men til gengæld skal de leve op til kravene i relation til EU-direktivet (bl.a. have 35% 
lavere drivhusgasemissioner sammenlignet med fossile brændstoffer og ikke være dyrket på kulstofrig 
jord eller arealer med høj biodiversitet). Myndighederne er desuden aktive i ”Roundtable  of 
Sustainable Biofuel” (www.rsb.org).  
 
Økologisk produktion, der også i starten var en ”business to business” tilgang eller et frivilligt 
ansvarlighedstiltag, er nu støttet af de franske myndigheder primært via finansiel støtte til omlægning. 
 
 
4. Konklusion 

 
For produkter som soja og palmeolie, er der primært i andre lande brugt andre virkemidler end 
offentlige indkøb. For træ derimod, har de hollandske myndigheder sat minimumsstandarder for 
offentlige indkøb for importeret tropisk træ. 
 
Hvad angår soja og palmeolie ser det ud til, at andre landes initiativer primært udføres ved at 
understøtte eller fremme frivillige ordninger og subsidiere dannelsen af partnerskaber i 
forsyningskæden.  
 
Holland er et af de førende lande i Europa med hensyn til at fremme bæredygtige internationale 
forsyningskæder, bl.a. ved at stimulere interessenter til at danne partnerskaber for bæredygtige 
markeder (som f.eks. Dutch IDH, Initiative for Sustainable trade) gennem medfinansiering af 
aktiviteterne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.rsb.org/
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