
Greenwashing - De juridiske spilleregler



VI STARTER MED 
KONKLUSIONEN

• Det man siger → Er det man gør

• Brug ord, som forbrugerne forstår. Hvis flere
forskellige betydninger → undgå dem

• Brug ikke generelle påstande om miljø/klima, 
fx ”miljøvenlig”, uden en forklaring

• Overdrivelse fremmer ikke forståelsen, men 
derimod risikoen for vildledning

• Vær derfor præcis i din påstand ved første
præsentation og afstem dit grafiske udtryk
med indholdet af påstanden
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Det man siger →
Er det man gør… 
eller…

• I en rapport fra sidste år slog klimarådet
fast, at danskerne har et af de største
klimaaftryk fra fødevareforbruget i verden.

• De regnede samtidig ud, at hvis alle 
danskere spiste efter anbefalingerne
i kostrådene ville det give en klimagevinst på
op mod 3,9 millioner ton CO2 om året.

• Det svarer til omkring en femtedel af 
den CO2, som Danmark skal spare i 
2030 for at have opfyldt klimamålene.

• I en anden rapport fra Københavns 
Universitet har man set på de 
sundhedsmæssige og sundhedsøkonomiske
fordele, man ville hente, hvis alle danskerne
spiste efter de nye kostråd.

• Den konkluderer, at det ville spare 
samfundet 38 milliarder årligt, hvis det skulle
lykkes.
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https://klimaraadet.dk/da/analyser/klimavenlig-mad-og-forbrugeradfaerd
https://ifro.ku.dk/medarbejdere/medarb_forbrug/?pure=da%2Fpublications%2Fsundhedsoekonomiske-effekter-ved-efterlevelse-af-klimavenlige-kostraad(c6f90f29-bc22-4c95-b91d-29889a34324c).html


Miljø og etik i 
markedsføringen –
hvilke regler gælder? 
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Hvilke regler gælder?

• Markedsføringsloven 

• God erhvervs- og markedsføringsskik (§§ 3-4)

• Vildledning over for forbrugere (§§ 5-6) + 
væsentlighedskravet (§ 8)

• Vildledning og utilbørlig handelspraksis mellem 
erhvervsdrivende + sammenlignende reklamer (§§ 20 og 21) 
– men kan også påberåbe sig vildledning over for forbrugere. 

• Dokumentationskrav (§ 13)

• Sortlisten (bilag 1) – disse former for praksis anses altid for at 
være urimelige, fx:

• At fremvise kvalitetscertificering, kvalitetsmærke eller 
tilsvarende uden at have opnået den nødvendige 
tilladelse. 
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Hvilke regler gælder?

• Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og 
etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2014 (under revision)

• En vejledning er ikke en lov. Og loven er uændret, så i princippet er alt, som 
det plejer: "Det vil i sidste ende være domstolene, som afgør…"

• En "generel forhåndsbesked": "Hvis den erhvervsdrivendes markedsføring 
overholder anvisningerne i denne vejledning, vil de kunne regne med, at 
Forbrugerombudsmanden ikke vil gribe ind"

• Problemet er: 

• hvis de seriøse virksomheder undlader grøn markedsføring, fordi de kun 
tør følge vejledningen til punkt og prikke,

• mens Forbrugerombudsmanden ikke håndhæver vejledningen til punkt 
og prikke over for de mindre seriøse

• Forbrugerombudsmandens retningslinjer for elhandleres brug af 
klimamæssige udsagn ved markedsføring af strøm (2019)

• Omfatter påstand som ”grøn strøm” og andre betegnelser, som 
signalerer, at strømmen kommer fra vedvarende energikilder.

• Forbrugerombudsmandens kvikguide om miljømarkedsføring (2021)

• Vejledning om brugen af Higg MSI-værktøjet i markedsførinen
(Norge/Holland).(Tekstilindustrien bruger Higg Material Sustainability Index (MSI) til at vise 
forbrugerne information om, hvordan forskellige tekstiler påvirker miljøet – ofte vildledende.)
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Kommende EU-regulering
Kommissionens bredere mål: Blive det første klimaneutrale kontinent inden 2050

Hvordan gøres det?

• Støtte ændringer i forbrugernes adfærd, forbud mod 
greenwashing og planlagt forældelse og oplysninger om 
produkters holdbarhed og reparationsmuligheder. 

• Due dilligence for virksomheders bæredygtighed. Fastsætter 
klare og afbalancerede regler for at sikre, at virksomhederne 
respekterer menneskerettighederne og miljøet og handler på en 
bæredygtig og ansvarlig måde.

• Initiativ om bæredygtige produkter - revidering af direktiv om 
miljøvenligt design. Formål at gøre produkter, der markedsføres i 
EU, mere bæredygtig.
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Hvad er en klima- eller miljøpåstand? 

• Stort set ALT. En oplysning, et symbol, 
et billede, logo, en mærkning, et 
certifikat, et layout, som giver 
forbrugeren indtryk af, at den 
erhvervsdrivendes produkt, 
virksomhed eller aktivitet har en 
mindre belastende klima- eller 
miljøeffekt

• Alle medier
• Skal sikre 

• Fair konkurrence
• Hensynet til forbrugerne

Tekst

Lyd/dufte 
mv.

Billede
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Korrekt og præcis
Klart og tydeligt om påstanden gælder virksomheden, en/flere aktiviteter, 
et produkt (hele eller dele af det) og hvilke forhold, egenskaber og 
aspekter.

Relevant
Må ikke fremhæve egenskaber eller aspekter, der er uvæsentlige ift. 
belastningen af miljøet. Aktualitet. 

Afbalanceret
Må ikke overdrive og alle væsentlige oplysninger skal fremgå.

Klart formuleret
Må ikke være tvetydig, uklar eller vanskelig at forstå.

EN MILJØPÅSTAND SKAL VÆRE…

KORT SAGT: Hr. og fru hakkebøf 
skal let kunne forstå det, I siger og 
forstå hvad det dækker over
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Vildledningsvurdering

• Konkret vurdering af påstanden ud fra 
helhedsindtrykket

• Hvordan forstår forbrugerne 
påstanden? Hvilken værdi tillægger de 
det? 

• Hvilken forbruger spørger man? 

• Hvis man vil vide det med 
sikkerhed/minimere risiko? 

• Ordlyd, layout, farvevalg, billeder, lyde 
m.v. kan give indtryk af et 
miljømæssigt fortrin.

• Markedsføringsmetode og medievalg 
kan også have en betydning.

• Første præsentation
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Dokumentationskravet

• Den erhvervsdrivende har bevisbyrden og skal 
kunne dokumentere rigtigheden af anprisningen, 
uvildig dok., sandsynliggørelse er ikke 
tilstrækkeligt, brug af livscyklusanalyser (LCA), 
beregning af produktets klimaaftryk (PEF)

• Dokumentationen bør:

• ligge klar hos den erhvervsdrivende, når 
markedsføringen begynder

• opbevares mindst 2 år efter, at 
markedsføringen er ophørt

• Dokumentationen skal kunne udleveres til fx 
Forbrugerombudsmanden, Miljøstyrelsen, 
forbrugere og konkurrenter
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ANSVAR OG SANKTIONER

Sanktioner

Indskærpelse, påbud

Politianmeldelse

Bøder: Afhængig af omsætning. Overtrædelsens grovhed, omfang, gentagelsestilfælde mv.

Konfiskation: Tilbagebetaling af indvunden fortjeneste

Negativ medieomtale

Civilretlige krav – afslag/erstatning

Tilsyn

Klageinstans

Forbrugerombudsmanden, Radio- og tv-nævnet, domstolene, særtilsyn fx Miljøstyrelsen, 
Finanstilsynet, Fødevarestyrelsen mv. 

Hvem er 
ansvarlig?

Alle led i kæden, herunder medarbejdere, samarbejdspartnere, reklamebureauer og andre
rådgivere, evt. som medvirken, jf. straffelovens § 23

Medieansvarsloven
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ANSVAR OG SANKTIONER
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ANSVAR OG SANKTIONER
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Miljø og 
bæredygtighed i 
markedsføringen

Nu bliver det mere konkret…
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Hvordan skal man gribe det an? 
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I dag
Omstillingsfasen 

analyser og 
dokumentation

Fremtid og 
visioner mv. 



OG ja det kan være svært...
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OG JA det 
kan være 
svært…

• ”made-to-order i høj 
kvalitet”

• Samarbejdspartner
• Simpelt/kompliceret 

møbel
• Materialer og 

fremstillingsprocesser
• Lokation for produktion
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KRAVENE TIL GRØNNE OG BÆREDYGTIGHEDS CLAIMS

Generelle udsagn uden 
forklaring 

Generelle udsagn med 
forklaring 

Konkrete udsagn

”miljøvenlig”, ”miljørigtig”, ”grøn”, 
”klimavenlig” eller ”klimarejse”

Generelt udsagn: ” Rejs miljøvenligt”

Forklaring: ”Tag bussen frem for bilen, 
og du hjælper med at reducere CO2 
udslippet, da en bus med minimum X 
passagerer udleder mindre end det 
tilsvarende antal biler med én person i 
hver bil.”

” I 2020, har vi reduceret CO2e fra 
vores produktion med 20% ved at lade 
vores råmaterialer transportere med 
tog istedtet for fly og ved at bruge
papemballage istedet for 
plastikemballage”

Tommelfingerregel
Skal miljømæssigt høre til blandt de absolut 
bedste tilsvarende produkter på markedet.

Dokumentation
LCA, dog ok ved officiel mærkningsordning, 
at skrive ”mindre miljøbelastende”, ”mere 
miljørigtigt”, ”mere skånsomt for miljøet”, 
”bedre for miljøet”

Tommelfingerregel 
1.Den fremhævede reduktion af miljøpåvirkningerne skal være et af produktets væsentligste 
miljøfortrin og være væsentlig for belastning af miljøet
2.Påstandens miljøfortrin må ikke være tilvejebragt ved hjælp af tiltag, der i sig selv skader 
miljøet
3.Fortrinnet må ikke væsentligt reduceres eller udlignes af andre miljøbelastende aspekter ved 
produktet
4.Fortrinnet må ikke være sædvanligt for tilsvarende produkter

Dokumentation
Krav 4 kan dokumenteres ved gennemførsel af relevant analyse, fx LCA eller tilsvarende 
dokumentation
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BÆREDYGTIG

• Verdenskommissionen for 
Miljø og Udviklings rapport 
fra 1987: Our Common 
Future (Brundtland-
rapporten) definerer 
bæredygtig udvikling som 

”en udvikling, der opfylder de 
nuværende behov, uden at 
bringe fremtidige 
generationers muligheder for 
at opfylde deres behov i fare.”

Bæredygtig

Miljø

Etik

Sociale 

Sundhed
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BÆREDYGTIG

17-11-2022 LIGA Advokater 22



KRAVENE TIL BÆREDYGTIGHEDS CLAIMS 

23

Eksempler Brug af påstanden er lovlig, hvis:

”Tilstræber bæredygtighed” eller 
lignende udsagn

Dokumentation
Konkret plan for, hvordan man vil opnå at blive bæredygtige, som skal være 
verificeret af en uafhængig instans.

Planen skal medføre, at produktet mv. løbende forbedres/udvikles, således at 
belastningen gradvist nedbringes, hvilket skal være målbart. En effektuering af 
planen skal være sat i gang eller umiddelbart forestående.

Risiko. Meget vanskeligt.

“Laver bæredygtige tiltag” Dokumentation
Oplyse hvilke tiltag der konkret er lavet.

Tiltagene skal fremme bæredygtighed. Det kan for eksempel være tiltag, der 
fremmer biodiversitet, eller materialevalg, som tærer mindre på Jordens 
ressourcer.

Risiko. Vanskeligt at vide hvor grænsen går.
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CERTIFICERINGER OG GRØNNE CLAIMS

Officielle DK- og EU-
certificeringer

Private, alment 
anerkendte mærker

Branchers/virksomhedens 
egne mærker og 
(samle)betegnelser

Svanemærket, Blomsten (EU 
ecolabel)

Statskontrolleret Økologisk, 
EU – Det grønne Blad

OEKOTEX, GOTS, Ecocert, 
FSC, MSC, ASC, Cradle to 
cradle, Fairtrade og mange 
flere Responsible Eco 

friendly

Krav til certificeringer og mærker: Mærkede produkter skal have kvalitative fortrin frem for tilsvarende 
produkter, og der skal oplyses om betydningen af mærket på emballagen/webshoppen. 

Loyal og afbalanceret: Markedsføringen må ikke gå udover, hvad indholdet af ordningen giver grundlag for. 

Dokumentationskrav for udsagn skal opfyldes. 

Forskellige certificeringer og mærker:
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Lidt fra 
praksis –
SH2019BS-
4486/2018…



Lidt fra praksis –
SH2019BS-
4486/2018…

RETTEN UDTALER: 



Lidt fra praksis –
SH2019BS-
4486/2018…

RETTEN UDTALER: 

DVS. KRAV OM 
1. KONKRETISERING
2. DOKUMENTATION

Husk det, når I selv bruger 
certificeringer til jeres 
grønne markedsføring



Urtekram-sagen fra Sverige 2021
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Urtekram-sagen fra Sverige 2021

• Markedsført en række hud- og hårplejeprodukter som ”øko”/”økologiske”. 

• Patent- og Markedsdomstolen: Markedsføringen vildledende, fordi det ikke fremgik 
klart af reklamerne, hvad der menes med øko og økologisk. 

• Ikke nok at henvise til mere information på en anden side. 

• DVS.: Forklaringen skal være med i reklamen – lige ved siden af begreberne. Ikke er 
tilstrækkeligt kun at henvise til mærket Ecocert Cosmos Organic som en forklaring på, 
hvad der menes med, at produktet er ”økologisk”.
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Urtekram-sagen fra Sverige 2021/2022

SANKTION

Bryder Urtekram de 3 forbud mod at bruge øko-koncepterne uden at specificere, hvad 
de står for i selve reklamen, kan virksomheden pålægges en bøde på 3 million SEK eller 
1 million pr. forbud
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Arbejd jer baglæns

• Brug dokumentationen som ramme 

• Arbejd jer baglæns 

• Lav en liste med jeres miljøbudskaber, dato og 
dokumentation
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Så langt så godt….

• Det man siger → Det man gør.

• Tænk en ekstra gang – er det helhjertet eller repurpose. 

• Brug ord, som forbrugerne forstår. Hvis flere forskellige 
betydninger → undgå dem.

• Overdrivelse fremmer ikke forståelsen, men derimod 
risikoen for vildledning. Vær derfor præcis i din påstand og 
afstem dit grafiske udtryk med indholdet af påstanden.

• Noget som skal ses efter, måske endda ændres?

• Er der quick wins? 
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Heidi Lindberg Andersen, advokat | h@ligalaw.dk | +45 53 52 00 58

Mød LIGA ADVOKATER

Jane har i mange år arbejdet hos Kromann Reumert og 
Plesner. Jane har derudover arbejdet hos 
Forbrugerombudsmanden, hvor hun bl.a. har været 
med til at udarbejde Forbrugerombudsmandens 
retningslinjer og vejledninger samt ført flere af 
Forbrugerombudsmandens principielle retssager. Jane 
har møderet for Højesteret og har ført adskillige 
straffesager og civile retssager. Jane underviser 
løbende brancheorganisationer, andre advokater og 
virksomheder indenfor markedsføringsret

Jane er desuden medlem af Højesteretsskranken og 
bestyrelsen for Dansk Forening for Markedsføringsret.

Andreas Weidemann, advokat | a@ligalaw.dk | +45 28 55 50 98

Ulrika er uddannet advokat hos Accura og har senest 
været hos Plesner. Ulrika har desuden været hos 
Forbrugerombudsmanden, hvor hun bl.a. har ført 
retssager inden for området, ligesom hun har været 
med til at udarbejde Forbrugerombudsmandens 
retningslinjer og vejledninger.

Siden januar 2017 har Ulrika været ansat som ekstern 
lektor ved Københavns Universitet, hvor hun 
underviser i faget Konkurrence- og Markedsføringsret, 
og hun holder derudover foredrag om markedsførings-
og forbrugerretlige forhold.

Ulrika Folkmann-Schjerbeck, advokat | u@ligalaw.dk | +45 93 88 99 89

Jane Frederikke Land, advokat (H)| j@ligalaw.dk | +45 29 39 80 09

Heidi er tidligere senioradvokat og videnambassadør hos 
Kromann Reumert inden for markedsføringsret og IP.

Siden august 2019 har Heidi været netværksleder af 
JUCs netværk i markedsføringsret, hvor hun er ansvarlig 
for det faglige indhold og facilitering af 
erfaringsudveksling og sparring. Heidi har desuden stor 
erfaring med at holde foredrag, oplæg og workshops om 
bl.a. markedsføringsføringsret, forbrugerret og 
samspillet med databeskyttelsesreglerne ift. digital 
markedsføring – både på basis- og specialistniveau.

Andreas har mange års praktisk erfaring inden for 
markedsførings- og forbrugerretten. Andreas har bl.a. 
arbejdet 16 år hos Forbrugerombudsmanden, hvoraf de 
seneste 6 år som kontorchef. 

Andreas ført adskillige straffesager om overtrædelse af 
markedsføringsloven. Herudover har Andreas deltaget i 
udarbejdelsen af Forbrugerombudsmandens 
retningslinjer og vejledninger og deltaget i 
lovgivningsarbejde.


