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1. Indledning 

 
Fødevarestyrelsen udbyder hermed opgaven med udvikling af en kreativ og strategisk forbrugeroplys-
ningskampagne om pesticidrester i frugt og grønt. 
 
2. Generelle oplysninger 
 

2.1. Udbud efter annonceringspligten 
 
Udbuddet er et offentligt udbud uden prækvalifikation i medfør af lov om indhentning af tilbud på visse 
offentligt støttede kontrakter – tilbudslovens §§ 15a-15d, jf. lovbekendtgørelse nr. 1410 af 7. december 
2007 som ændret ved lov nr. 618 af 14. juni 2011. 
 
Udbuddet er offentliggjort den 13. april 2012 på www.fvst.dk og www.udbud.dk.  
 
Udbudsmaterialet er beskrevet i nærværende dokument. 
 

2.2. Udbyder 
 

Udbyderen er Fødevarestyrelsen. 
 
2.3. Det udbudte 
 

Udvikling af kreativt koncept og grafisk udtryk til kampagnen, kommunikationsstrategi og medieplan 
samt eventuel distribution af kampagnemateriale jf. nærmere i punkt 3 om kravspecifikation samt bilag 1 
med baggrundsinformation om kampagnen.  

 
2.4. Finansielle oplysninger 
 

Tilbudsgiver skal på udbyders forlangende kunne dokumentere, at relevante erhvervsansvarsforsikringer 
er tegnet.  

 
2.5. Formkrav til tilbuddet 
 

Tilbudsgiver skal overholde følgende formkrav samt sammen med tilbuddet vedlægge følgende doku-
mentation: 

 
• Tilbuddet skal fremsendes i 3 eksemplarer. 
• Tilbuddet skal desuden fremsendes i ét eksemplar på usb-stik. 
• Udfyldt og underskrevet tro- og loveerklæring – bilag 2. 
• Referenceliste med kontaktoplysninger. 
• Virksomhedsprofil blandt andet med oplysninger om tilbudsgivers selskabsform og ejerskab. 
• Projektteam. 
 

2.6. Sprog 
 

Tilbuddet samt eventuelle datablade skal udformes på dansk. 
 

2.7. Udarbejdelse af tilbud 
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Tilbuddet udarbejdes af tilbudsgiver og udgifter forbundet hermed erstattes ikke. Kørsel og andre trans-
portomkostninger i kontraktens løbetid er ligeledes kunden uvedkommende. Indsendte tilbud vil ikke 
blive returneret.  

 
2.8. Tilbudsfrist og aflevering  
 

Tilbuddet, der skal afgives skriftligt, skal være modtaget hos 
 
 Fødevarestyrelsen 
 Stationsparken 31-33 
 2600 Glostrup 
 Att.: Maja Larsen, Kommunikation og Kunderådgivning 
 
 Senest mandag den 21. maj 2012, kl. 12.00. 
 

Tilbuddet skal mærkes 2011-20-24-02625. 
 
2.9. Tilbuddets gyldighed 
 

Tilbudsgivers bud skal uanset acceptfrist vedstås i 6 måneder fra tilbudsfristens udløb. 
 
2.10. Åbning af tilbud 
 

Tilbudsgiverne har ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. 
 
2.11. Spørgsmål og rettelser til udbuddet 

 
Eventuelle spørgsmål skal være på dansk og skal sendes via e-mail til forbrugerkampagne@fvst.dk se-
nest den 14. maj 2012. kl. 12.  
  
Bemærk at alle modtagne spørgsmål og svar i anonymiseret form løbende – dog senest den 15. maj 
2012, kl. 12 – vil blive offentliggjort på www.fvst.dk.  

 
Eventuelle rettelser til udbuddet vil blive offentliggjort på www.fvst.dk. 
 
Alle interesserede tilbudsgivere er selv ansvarlige for at indhente supplerende oplysninger i form af 
spørgsmål, svar og rettelser til udbuddet, når disse er tilgængelige på www.fvst.dk.  

 
2.12. Tilbudsgivers forbehold 

 
Forbehold, uanset betegnelse, der må antages at udgøre en væsentlig ændring i forhold til udbuddets ka-
rakter, vil ikke blive accepteret. Alle forbehold skal anføres tydeligt med ledsagende begrundelse. 
 
Udbyder kan afvise tilbud, der indeholder forbehold, som ikke kan prissættes. 

  
2.13. Udbyders forbehold 
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Udbyder forbeholder sig ret til at annullere dette udbud og/eller at gennemføre nyt udbud, hvis der er 
saglige grunde eller forhold, der tilsiger dette. 

 
2.14. Økonomisk ramme 

 
Den økonomiske ramme for kampagnen udgør 950.000 DKK. Adskilt fra budgettet har Fødevarestyrel-
sen mulighed for at afsætte 300.000 DKK til medieindrykning. Tilbudsgiver skal give et fastpris-tilbud 
inkl. alle punkterne A-L under ’krav til leverancen’ nedenfor. Tilbud med en samlet værdi, der oversti-
ger den økonomiske ramme, vil ikke komme i betragtning.  
 
Tilbuddet vil blive evalueret af en intern gruppe i Fødevarestyrelsen. 
 
3. Kravspecifikation 

 
3.1.  Indhold af tilbud, der skal leveres inden tilbudsfristen 

 
Leverandøren skal senest den 21. maj kl. 12.00 levere en overordnet drejebog for kampagnen. Herud-
over leveres første bud på en grafisk idé – i en form efter leverandørens eget valg.  
 
Fødevarestyrelsen er klar over, at brugerundersøgelsen endnu ikke er gennemført, og at der vil være et 
arbejde efterfølgende med at forfine drejebogens forskellige elementer. Fødevarestyrelsen har ingen for-
ventning om, at konsulenten på nuværende tidspunkt kan levere en udviklet PR og presseplan, men vi 
forventer, at konsulenten kan levere en skabelon for presseplanen, og et bud på strategi m.v. De konkrete 
produkter under punkt 2 og 3 udvikles senere i forløbet. 
 
Herudover henvises der til punkt 2.3 og 2.5. 
 

3.2. Den samlede løsning af kampagnen 
 
For det bureau, der vælges til at udføre opgaven, kan den samlede leverance deles op i tre dele: 
 

• Produktion og eksekvering af en drejebog for hele kampagnen. Herunder en brugerundersøgelse 
med før-/eftermåling i forhold til målgruppen.  

• Udvikling og eksekvering af en minidrejebog for PR- og pressestrategi. Herunder medieplan for 
Fødevarestyrelsens senere køb af medieindrykning for max. 300.000 kr. 

• Produktion af kampagneelementer, evt. distribution og evt. samarbejde med forskellige eksterne 
aktører.  

 
Fødevarestyrelsen bidrager i udviklingsforløbet med konkret viden om de pesticider, der bruges i frugt 
og grønt produktionen, viden om deres effekter, og muligheder for at påvirke forbrugeren på forskellige 
arenaer og samspillet med grønterhvervet og detailhandel. Herudover kan Fødevarestyrelsen bidrage 
med viden om risiko for sundhed og miljø, og med viden omkring ”fup og fakta” om pesticider.  
 
Vi forventer, at brugerundersøgelse samt drejebog kan færdiggøres rettidigt i forhold til, at resultaterne 
kan inddrages i den endelige kampagnelancering.   
 

3.3. Krav til den samlede leverance 
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3.3.1. Udvikling af en overordnet drejebog for kampagnen 
 

Drejebogen skal som et minimum indeholde overvejelser og anbefalinger omkring følgende elementer 
 

A. Baggrund og research vedr. interessenter for pesticider i frugt og grønt. 
B. Situationsanalyse (udfordringer og løsning). Hjælpere, risikomomenter, udfordringer i kommu-

nikationsrummet m.v. fx mellem interessenter som forbrugere, NGO’er, madpublisister, grønter-
hverv og detailhandel. 

C. Målgruppeovervejelser i forhold til at fødevarestyrelsen ønske at målrette forbrugeroplysnings-
kampagnen mod de indkøbsansvarlige forældre, primært kvinder/mødre 25+, der er veloverveje-
de omkring køb af fødevarer. 

D. Overvejelser, anbefalinger og eksekvering af en brugerundersøgelse – der både skal fungerer 
som nulpunktsmåling, som grundlag for indsatsen og udgangspunkt for et senere indsalg til me-
dierne. 

E. Måling af effekten af kommunikationen – et eksempel kunne være at omsætte spalteplads til an-
noncekroner.   

F. Kreativt koncept, herunder budskabsanalyse, budskabslinje, tone, pay off samt et bud på grafisk 
linje.  

G. Overvejelser om mediemix til Fødevarestyrelsens senere annoncering af kampagnen. 
H. Test af materialer på udvalgte grupper – formål og anbefaling. 
I. Overvejelser omkring PR- og pressestrategi strategisk tilgang, opfølgning i forhold til journali-

ster m.v. 
J. Overvejelser og anbefalinger omkring produktion og distribution af kampagneelementer. 
K. Tidsplan med en anbefaling i, forhold til produktion og lancering af de enkelte kampagneelemen-

ter. 
L. Udspecificeret budget. 

 
3.3.2. Udvikling af en PR- og pressestrategi 

. 
De strategiske hjørneflag, der sættes i den overordnede drejebog, udmøntes i en mini- drejebog for PR- 
og pressedelen. Der skal udarbejdes selvstændige kampagnepapirer i forhold til den politiske del af 
kampagnen. Resultaterne fra førtest/holdningsundersøgelse inddrages aktivt i planen.  
 
PR- og pressestrategien skal som et minimum indeholde: 
 

A. Baggrund og formål (kort) 
B. Strategi: 

a. Budskaber (hvad er hovedbudskabet, hvad er underbudskaber)  
b. Strategiske overvejelser – hvem sælger vi ind til hvornår og med hvilke vinkler? 

C. Fødevarestyrelsen udarbejder og udsender pressemeddelelse til de store nyhedsmedier via vores 
hjemmeside. Fødevarestyrelsen kan hjælpe med at optimere medieplan og kontakte medier. 

    
3.3.3.     Produktion af kampagneelementer 



Side 6/18 

 

Tilbudsgiver skal vælge, begrunde, designe og producere de kampagneelementer, der forventes at have 
størst effekt inden for kampagnebudgettet.  
 
Fødevarestyrelsen udbygger og opdaterer Fødevarestyrelsens eksisterende hjemmeside med faglig bag-
grund og information om pesticider og pesticidrester i fødevarer.  
 

3.4. Tidslinje frem til kontraktunderskrivelse 
 
13. april 2012 Udbud af kampagnen offentliggøres på www.fvst.dk og www.udbud.dk.  
 
14. maj 2012, kl. 12.00. Frist for at stille spørgsmål til opgaven. Spørgsmål skal mailes til 

forbrugerkampagne@fvst.dk.  
 
15. maj 2012, kl. 12.00 Spørgsmål/ svar offentliggøres løbende – dog senest den 15. maj 2012, kl. 12 

– i anonymiseret form på www.fvst.dk 
(http://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Udbud/Sider/defau
lt.aspx). 

 
21. maj 2012, kl. 12.00 Frist for aflevering af tilbudsmateriale.  
 
Fødevarestyrelsen forventer at invitere udvalgte bureauer til præsentation i uge 22. 
 
Det forventes, at kontrakt med det valgte bureau vil blive indgået i uge 24. 
 
Kampagnen skal lanceres primo september 2012 – senest medio oktober 2012 
 
August-september er frugt og grønt højsæson. Der er mulighed for at deltage i grønterhvervets events 
rundt om i landet. Fødevarestyrelsen ønsker derfor en del af materialet klar til dette.   
 
Materialet udarbejdes derfor som en 2 trins model. Fødevarestyrelsen ønsker at have fx logo og en min-
dre del af det øvrige materiale klar til at tage med i grønterhvervets events rundt om i landet september. 
Det resterende materiale skal være klar primo oktober. 2012. Fødevarestyrelsen udbygger www.fvst.dk 
med opdateret fagindhold inden kampagnestart.  
 
4. Tilbudsvurdering og tildeling 

 
Tildeling vil ske ud fra det overordnede tildelingskriterium, at det valgte tilbud skal være det økonomisk 
mest fordelagtige. 
 
Det økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeres på grundlag af følgende delkriterier: 
 

1. Pris 20 % 
2. Strategiske overvejelser og kreativt koncept  80 % 
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Fødevarestyrelsen vil i bedømmelsen af forslagene til opgaveløsninger specielt lægge vægt på, at den 
kreative løsning er velbegrundet og strategisk og at der er en rød tråd i den samlede opgaveløsning  
 
Herudover vil Fødevarestyrelsen lægge vægt på, hvor robust designet og strategien for kampagnen er – 
både i forhold til det politiske landskab, interessenter og kompleksiteten i det faglige budskab.  
 
Fødevarestyrelsen vil endvidere lægge vægt på den beskrevne kommunikationsstrategi inden for den 
fastlagte budgetramme. Det er derfor vigtigt, at fastpris-budgettet er udspecificeret, så Fødevarestyrelsen 
kan bedømme evt. korrekturgange, projektledelse, opfølgning i forhold til interessenter som fx grønter-
hverv, detailhandel m.m.   
 
5. Oversigt over udbudsmateriale og bilag 
 
Bilag 1 Baggrundsinformation om kampagnen 
Bilag 2 Tro- og love-erklæring 
Bilag 3 Kontraktsudkast 
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Bilag 1: Baggrund for og krav til leverancen af en forbrugerrettet informationskampagne om ”pesticidre-
ster i frugt og grønt” 2012. 

 
I det følgende vil vi beskrive baggrunden for Fødevarestyrelsens kommende informationskampagne om 
pesticidrester i frugt og grønt og kravene til det bureau, der ønsker at byde ind på en strategisk, effekt-
fuld og kreativ udførelse af kampagnen.  
 
Kampagnen skal give forbrugerne nogle værktøjer til at vælge frugt og grønt dyrket med færrest muligt 
pesticider. Ved et oplyst valg kan forbrugeren mindske indtaget af pesticidrester fra fødevarer. Forbruge-
ren skal desuden forstå, at når man vælger fødevarer, påvirker det også natur, miljø, grundvand og ar-
bejdsmiljøet i produktionen. 
 
Baggrund 
Regeringen ønsker at reducere pesticiders skadevirkninger på mennesker, dyr og miljø”. Et af virkemid-
lerne er en informationskampagne over for forbrugere om pesticidrester i fødevarer. Formålet er at give 
forbrugerne en ” afbalanceret viden om pesticider og pesticidrester i fødevarer”. Informationskampagnen 
er desuden et led i at leve op til krav om oplysning i rammedirektivet om bæredygtig anvendelse af pe-
sticider. Heri er kravet: 
 
”Medlemsstater træffer foranstaltninger til oplysning af den brede offentlighed og fremme af oplysnings- 
og bevidstgørelsesprogrammer samt letter offentlighedens adgang til nøjagtig information om pesticider, 
navnlig om risiciene og mulige akutte og kroniske virkninger for menneskers sundhed, ikke-
målorganismer og miljøet ved anvendelse af pesticider og om anvendelsen af ikke-kemiske alternativer” 
 
Kampagnens budskaber er komplekse. Det er vigtigt at understrege, at kampagnen skal være afbalance-
ret, og at budskabet ikke er, at pesticidrester er farlige i de mængder, som oftest findes i fødevarer. For-
brugerne må ikke blive skræmt af kampagnen, men skal i højere grad kunne foretage et valg af fødevarer 
på et oplyst grundlag. Forbrugeren skal vide, at der kan findes rester af pesticider i fødevarer, at det er 
lovligt, reguleret og ikke farligt, hvis grænseværdierne overholdes af producenterne.  
 
Samtidig skal forbrugeren have viden om pesticidrester og værktøjer til, at vælge fødevarer på et oplyst 
grundlag. Ved at vælge fødevarer, der er produceret med mindre eller ingen brug af pesticider, bidrager 
forbrugerne til, at den samlede pesticidbelastning mindskes. Derudover kan forbrugerne gennem valg af 
fødevarer mindske indtaget af pesticider. Kampagnens budskab er derfor flerdelt:  
 

– så længe grænseværdierne er overholdt, er det sikkert at spise fødevarer, også selv om der findes 
rester af pesticider 

– Forbrugeren kan med sit valg af fødevarer påvirke den samlede pesticidbelastning til gavn for 
miljø, arbejdsmiljø, grundvand og en fortsat mangfoldighed af vilde planter og dyr (biodiversi-
tet). 

– hvis forbrugeren ønsker at minimere pesticidindtaget, giver kampagnen nogle værktøjer til at 
vælge fødevarer med færrest mulige pesticidrester. 
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Faglig fakta 
Pesticider bruges bl.a. til at bekæmpe skadedyr, svampeangreb og ukrudt i landbrug, havebrug, gartneri 
og frugtavl. Ved anvendelse af pesticider kan en lille del af de påførte midler være tilbage i den modne 
afgrøde på høsttidspunktet. Dette kaldes pesticidrester.  
 
Alle pesticider skal være godkendte, inden de må anvendes. Herunder skal der laves undersøgelser af 
størrelsen af restindholdet, og der skal fastsættes grænseværdier for hvor meget pesticidrest, der må være 
i afgrøden. Grænseværdien skal sikre, at den tilbageværende pesticidrest ikke er sundhedsskadelig.  
 
Pesticidrester i fødevarer er således velregulerede. Der er grænseværdier for alle pesticidrester. Alle un-
dersøgelser viser, at grænseværdierne i langt de fleste tilfælde er overholdt. Og selv hvis grænseværdien 
er overskredet, viser konkrete risikovurderinger, at der næsten aldrig er nogen sundhedsmæssige pro-
blemer ved at spise den konkrete fødevare. Dette hænger sammen med, at grænseværdier for pesticidre-
ster generelt sættes lavt i forhold til det indhold, som ud fra et rent sundhedsmæssig vurdering ville være 
acceptabelt.  
 
Pesticider er per definition giftstoffer, som har til hensigt at slå organismer ihjel. Selv om restindholdet i 
fødevarer er mange gange lavere end den mængde, der skal bruges for at ramme målorganismer-
ne/ukrudt og skadedyr på marken eller i drivhuset, anser mange mennesker pesticidrester som uønskede 
i fødevarer. 
 
Indhold og budskab 
Selv om regler for grænseværdier for pesticidrester sikrer, at forbrugeren ikke eksponeres for sundheds-
skadelige mængder af pesticider i fødevarerne, bør man som forbruger alligevel interessere sig for den 
måde, frugt og grønt bliver produceret på. Med hensyn til anvendelse af pesticider, foregår frugt- og 
grøntproduktionen på vidt forskellige måder, alt efter om det produceres konventionelt eller økologisk. 
Der er derudover forskel på, om produkterne dyrkes i Danmark eller i udlandet og hvilke typer af føde-
varer, der dyrkes. Anvendelsen af pesticider i produktionen har konsekvenser for: 
 

• Mennesker – anvendelsen af pesticider i konventionelt gartneri og plantagedrift kan påvirke de, 
der arbejder med pesticiderne og de behandlede afgrøder. Særligt gravide frarådes at arbejde 
med pesticider fx i gartnerier.  

 
• Natur og miljø – af hensyn til biodiversitet blandt planter, insekter og dyr. Der er flere vilde 

planter, insekter, fugle og andre dyr på markerne, når de dyrkes økologisk sammenlignet med 
landbrug drevet med pesticider og kunstgødning1 Og anvendelsen af pesticider kan påvirke vo-
res grundvand og vandløb.  

 
Valg af fødevarer med lavest muligt indhold af pesticidrester kan indirekte bidrage til en vækst af pro-
duktionsformer med lavest mulig anvendelse af pesticider. Dette er en vigtig del i målsætningen om at 
nedsætte den samlede pesticidbelastning mest muligt.  
 
Fødevarestyrelsen ønsker med denne kampagne at skærpe opmærksomheden på, hvilke muligheder for-
brugerne har for selv at gøre noget for at mindske anvendelsen af pesticider og indtaget af pesticidrester. 

                                                 
1 Økologisk Landsforening,  
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Når forbrugeren øger efterspørgslen på fødevarer uden rester af pesticider, vil det styrke frugt og grønt-
erhvervets incitament til at bruge færre pesticider. Detailhandlen vil gennem forbrugerens valg få et inci-
tament til at stille krav til producenterne om fødevarer dyrket med færre pesticider.  
 
Fødevarestyrelsen imødekommer ønsket om at indtage færrest muligt pesticidrester. Samtidig vil vi ger-
ne oplyse om, at forbrugerne ikke bør være bekymrede for det restindhold, der findes i fødevarer på det 
danske marked. Valg af fødevarer dyrket med færre pesticider kan dels begrundes i at nedsætte indtaget 
af pesticidrester og dels ud fra hensyn til pesticidbelastningen af miljø, arbejdsmiljø og grundvand. Ud 
fra begge hensyn skal brugen af pesticider reduceres mest muligt. 
 
Informationskampagnen skal give forbrugeren nogle værktøjer til at vælge fødevarer dyrket med færrest 
muligt pesticider og mindske indtaget af pesticidrester fra fødevarer.  
 
Budskabet i kampagnen skal være fagligt nøgternt og i overensstemmelse med den lovgivning, der regu-
lerer området.  
 
Kampagnens baggrund er information på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk/2 
Denne del står Fødevarestyrelsen selv for at udarbejde, opdatere og vedligeholde. Det øvrige kampag-
nemateriale skal henvise til at læse mere på www.fvst.dk/. Derved kan informationen i kampagnen gives 
i flere lagdelte niveauer: Forbrugeren kan 1) nøjes med at forholde sig til de overordnede budskaber 2) 
læse eller modtage det overordnede budskab samt et til flere underbudskaber og 3) den videbegærlige og 
interesserede forbruger kan klikke sig ind på hjemmesiden og læse mere om pesticidrester.  
 
Ud over det faglige indhold på Fødevarestyrelsens hjemmeside skal tilbudsgiver vælge, begrunde og de-
signe de øvrige kampagneelementer, der forventes at have størst effekt inden for kampagnebudgettet.  
 
Hovedbudskabet skal kunne rummes i en ’one-liner’/slogan til brug for alle kampagnematerialer til for-
brugere og i detailhandel fx: ”Kend din frugt og forstå din grøntsag - alt det du ikke ser fra jord til bord” 
 
3 overordnede spørgsmål skal være omdrejningspunkt i kampagnen:  

• Hvorfor er der pesticidrester i fødevarer?   
• Er pesticidrester i fødevarer et problem? 
• Hvilke fordele kan der være ved at være opmærksom på pesticidrester? 

 
Kampagnens underbudskaber er information om: 

• hvorfor der anvendes pesticider 
• at der ved lovlig anvendelse kan findes rester i fødevarer 
• hvordan pesticidrester reguleres (principper for grænseværdifastsættelse) 
• principper for risikovurdering, herunder hvilke udfordringer/usikkerheder der er (GAP - God 

Landbrugsmæssig Praksis, ADI / ARfD - toksikologiske referenceværdier for pesticiderne, 
kombinationseffekter, ukendte effekter – forsigtighedsprincip) 

• at skrælning, vask og forarbejdning mindsker pesticidindholdet 
• at det stadig er vigtigt at spise meget frugt og grønt 

 

                                                 
2 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Kemiske_forureninger/Pesticider/Sider/forside.aspx 



Side 11/18 

Disse emner vil dels blive beskrevet grundigt på hjemmesiden, og kan indgå i kampagnematerialet. En 
måde at illustrere pesticidanvendelsen og restindhold i fødevarer kunne være at vise et æbletræ eller en 
kartoffelmark, og fortælle forbrugeren, hvordan der bliver sprøjtet, at der kan være rester i den modne 
afgrøde, og hvilke effekter sprøjtning kan have på det omkringliggende miljø og grundvandet. En del af 
fortællingen om æbletræet eller kartoffelmarken kan også være, hvad gartneren gør for at anvende så lidt 
pesticid som muligt. 
 
Vi ønsker, at informationskampagnen skal give forbrugerne nogle brugbare værktøjer til at mindske ind-
taget af pesticidrester og til at træffe et oplyst valg af fødevarer. Værktøjerne i kampagnen kan være:  
 

• Information om hvor der findes flest pesticidrester  
o Der bliver fundet færre pesticidrester i danske afgrøder i forhold til udenlandske afgrøder 
o Der er som udgangspunkt ikke pesticidrester i økologiske produkter 
o Der bliver fundet færre pesticidrester i grønt end i frugt  
o Der er meget lave indhold i kornprodukter og animalske produkter 
 

• En eller flere ”Top 10 lister” fx over afgrøder hvor der oftest er fundet pesticidrester (overskri-
delser af grænseværdierne og fund vægtet med toksikologi). Alternativt kan der laves en liste 
med afgrøder, hvor der aldrig eller meget sjældent bliver fundet pesticidrester.  Den endelige ud-
formning af listerne er endnu ikke besluttet 

 
• Fordele ved at vælge økologiske fødevarer (eller fødevarer produceret efter IPM principper3):  

o Afgrøderne indeholder færre eller ingen pesticidrester.  
o forbrugernes valg af økologiske fødevarer har andre positive påvirkninger i dyrkningskæ-

den 
� bredt hensyn til miljø (ikke-mål organismer, vandmiljø, biodiversitet) 
� drikkevand 
� dyrevelfærd 
� arbejdsmiljø 

 
• Evt. anbefaling af en prioriteringsrækkefølge i forhold til indhold af pesticidrester og samlet mil-

jøbelastning (bl.a. pesticidanvendelse og klima): 
 
1. dansk økologisk 
2. dansk konventionel 
3. udenlandsk økologisk 
4. udenlandsk konventionel 
 
Dette er en endnu ikke færdigudviklet ide. En sådan prioriteringsrækkefølge skal kvalitativ begrun-
des ud fra hensyn til pesticidbelastning, samlet miljøbelastning inkl. klima og hensyn til, at man skal 
spise meget frugt og grønt ud fra en sundhedsmæssig betragtning. I stedet for at skelne mellem dansk 
og udenlandsk produceret, kunne man lave en blødere anbefaling om at købe frugt og grønt, der er 

                                                 
3IPM, Integrated Pest Management. Et dyrkningsprincip, hvor der anvendes færre pesticider. Nogle afgrøder er mærkede med dette (Dansk 
IP produktions mærket). 



Side 12/18 

dyrket så tæt på som muligt. Dette vil fx fremhæve danske æbler frem for sydamerikanske uanset om 
de er økologisk eller konventionelt dyrket.  
 
• Andre værktøjer /råd: 

o Spis varieret – også for at sprede risikoen for at indtage meget af enkelte pesticider 
o Skyl frugt og grønt 
o Brug ikke-sprøjtede citrus, hvis skallen anvendes 
o Fjern de yderste blade af kål og salat 

 
Det faglige indhold laves på baggrund af fakta fra Fødevarestyrelsen. Bureauet forventes at bidrage med 
formulering af underbudskaberne, så de bliver let tilgængelige og samtidigt fagligt korrekte. 
 
Afgrænsning af fødevaretyper 
Pesticidrester kan i princippet findes i alle typer fødevarer. Grænseværdierne fastsættes hovedsageligt 
for uforarbejdede råvarer, som frugt, grønt, korn og animalske produkter.  
 
For at afgrænse kampagnen, har vi valgt at fokusere på frugt og grønt. I baggrundsinformationen på 
hjemmesiden vil der være information om andre fødevaretyper som korn, animalske produkter og forar-
bejdede fødevarer. 
 
Målgrupper 
Forbrugerne - primærmålgruppen 
Sundhed betyder mere og mere for danskerne. Vi bekymrer os i stigende grad om landbrugets og indu-
striens måde at producere mad på. Kampagnens målgruppe er i princippet alle forbrugere, som køber 
frugt og grønt. Denne gruppe er meget bred, men vi vil gerne prøve, om vi kan ramme flest mulige i for-
bruger-gruppen ved at differentiere kampagnens budskaber i flere niveauer; de tre hovedspørgsmål og 
tilhørende svar, underbudskaber og værktøjer samt den mere uddybende information på hjemmesiden.  
 
En målretning af kampagnen skal gå primært efter den indkøbsansvarlige, som vi fra andre kampagner 
ved, primært er kvinden/moren.Vi ved også, at fx bevæggrunde for økologi deler kønnene, Mens flere 
mænd end kvinder hovedsageligt køber økologisk på grund af miljø og kvalitet, fokuserer flere kvinder 
på sundhed og dyrevelfærd, viser en analyse fra FDB4. 
 
Kampagnens budskab er komplekst. Derfor vil vi især henvende os til den ”i forvejen bevidste forbru-
ger”. Kampagnen skal give oplysning og afklaring af spørgsmål, som den bevidste forbruger stiller sig, 
når ”hun” handler. 
 
Selv om det ikke er en økologi-kampagne, må man kunne forvente, at dem der interesserer sig for, om 
der er brugt pesticider, alt andet lige også er bedre ambassadører for udbredelsen af budskaber om pesti-
cidrester? 
 
 
 
 

                                                 
4 http://www.okologi.dk/baeredygtigt-forbrug/aktuelt-om-oekologi/oeko-nyheder/2012/jan/oekologi-deler-koennene.aspx 
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Detailhandlen 
Kampagnen er primært rettet mod forbrugere, men detailhandlen har mulighed for at lægge mersalg af 
danske-, økologiske- eller fairtrade-produkter op ad kampagnen og dermed se det som en win win kam-
pagne i forhold til at udvise ansvarlighed.  
 
Detailhandlen er en vigtig arena for kampagnen, da det er i købssituationen valget om frugt og grønt 
indkøbet tages. Det skal afklares gennem møder mellem Fødevarestyrelsen og detailkæderne, hvor me-
get de har lyst til at deltage i forbindelse med kampagnen. Bureauet skal hjælpe os med at klarlægge evt. 
barrierer/udfordringer i forhold til. at vise ansvarlighed og prioritere indkøb af frugt og grønt, hvor der 
findes færrest overskridelser af grænseværdier. 
 
I fx Holland og Tyskland er detailkæderne Lidl og Aldi gået sammen med lokale NGO’er om at stille 
strengere krav end de officielle grænseværdier for pesticidrester!5 Dette ønsker Fødevarestyrelsen ikke, 
da vi fagligt kan stå inde for de grænseværdier, der fastsættes i den eksisterende lovgivning6 
 
Frugt- og grønterhvervet  
Producenterne af frugt og grønt er ligeledes vigtige medspillere i kampagnen. Der er etableret et godt 
kontaktforum mellem Fødevarestyrelsen og frugt- og grønterhvervet. I forbindelse med kampagnen skal 
Fødevarestyrelsen deltage i nogle af erhvervets forbruger-events i september. Fødevarestyrelsen vil ind-
drage frugt og grønt erhvervet tidligt i kampagnen. Der har været afholdt møde med erhvervet, med bl.a. 
deltagelse af Dansk Gartneri, Videncenter for Landbrug og afsætningsorganisationen Gasa Nordgrønt. 
Erhvervet er overvejende positiv overfor kampagnen, som indirekte kan være med til at fremme danske 
produkter, som generelt har vist sig at indeholde færre pesticidrester end udenlandske. Samtidig har dis-
se aktører et ønske om, at forbrugere får saglig og nøgtern information om pesticidrester i fødevarer, 
herunder om risikovurdering og grænseværdier. Frugt og grønt-erhvervet vil også hjælpe med at få in-
formationen bredt ud til detailhandelen fx via deres afsætningsorganisationer og erhvervets informati-
onsblad ”Sæson”.  Det er aftalt, at Fødevarestyrelsen forsøger at deltage i forbruger events som fx Æble-
festival i Saxkøbing, frugt og grøntsagsfestival i Århus og markvan-dringer i initiativet Åbent Landbrug 
i efteråret 2012.   

 
 

                                                 
5  http://www.pan-europe.info/Resources/Factsheets/Supermarkets.pdf 
6 http://www.fvm.dk/nyhedsvisning.aspx?ID=46942&PID=415990&year=2012&NewsID=7053 
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Bilag 2: Tro- og love-erklæring 
 

Tro- og love-erklæring 
 
 

Stamdata 
 
Nærværende erklæring afgives på vegne af følgende virksomhed: 
 
CVR-nummer:__________________________ Stempel:______________________________________ 
 
Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift  

1. bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen, 
2. bekræfter på tro og love korrektheden af oplysningerne i erklæringen, og  
3. giver samtykke til, at ordregiver må kontrollere oplysningerne i erklæringen hos de relevante 

myndigheder. 
 
Navn:___________________________________ Titel:_______________________________________ 
 
Underskrift:__________________________________________ 
 

Oplysning om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige7 
 
Det erklæres hermed, at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige på tilbudstidspunktet 
udgør DKK:_____________________________________ 
 

Supplerende oplysninger ved gæld over 100.000 DKK 
 
Der er stillet sikkerhed for betaling af den del af gælden, der overstiger 100.000 DKK.   
 
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. ____________. 
 
 
Der er den___________(dato) indgået aftale med inddrivelsesmyndigheden om 
en afviklingsordning og denne ordning er overholdt på tilbudstidspunktet.  
 
Dokumentation herfor er vedlagt erklæringen, som bilag nr. ____________. 
 
Ved gæld til det offentlige forstås: 
�  skatter 
�  afgifter 
�  bidrag til sociale sikringsordninger 
 
Ved det offentlige forstås offentlige myndigheder 
�  i Danmark 
�  i det land, hvor virksomheden er etableret 

 

                                                 
7 Jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 – bekendtgørelse af lov om begrænsning af skyldners deltagelse i udbudsforretninger. 

Ja Nej 
  

Ja Nej 
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13.04.2012 
J.nr.: 2011-20-24-02625 

 

  

Bilag 3: kontraktsudkast 
 

Kontraktsudkast om udarbejdelse af en kreativ og strategisk forbrugeroplysnings-
kampagne om pesticidrester i frugt og grønt 
 
 

1. Parterne 16 
2. Formål 16 
3. Aftalegrundlaget 16 
4. Leverandørens ydelse 16 
5. Samarbejde 16 
6. Intellektuelle rettigheder 16 
7. Pris 16 
8. Prisregulering 16 
9. Forsikring 16 
10. Misligholdelse 17 
11. Overdragelse af aftalen 17 
12. Tvister 17 
13. Force majeure 17 
14. Erstatning 18 
15. Konkurs, betalingsstandsning eller akkord 18 
16. Bevillingsmæssige forbehold 18 
17. Underskrifter 18 
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1. Parterne 
 
Ordregiver 
Fødevarestyrelsen 
Stationsparken 31-33 
2600 Glostrup 
 
Leverandør 
Navn  
Adresse 
Adresse 
Kontaktperson 
 
 
2. Formål 
Kontrakten angår aftale mellem ordregiveren og leverandøren om udarbejdelse af en kreativ og stra-
tegisk forbrugeroplysningskampagne om pesticidrester i frugt og grønt. 
 
3. Aftalegrundlaget 
Denne kontrakt udgør hoveddokumentet i aftalen mellem ordregiver og leverandøren, udbudsmateri-
alet og leverandørens tilbud af dd.mm.åååå med bilag indgår i aftalegrundlaget prioriteret i nævnte 
rækkefølge.  
 
4. Leverandørens ydelse 
Leverandøren skal levere ovennævnte kampagne som beskrevet i udbudsmaterialet. 
 
5. Samarbejde 
Repræsentanter for leverandøren er forpligtet til sammen med repræsentanter for ordregiveren at af-
holde evalueringsmøder, hvis en af parterne anmoder herom. 
 
6. Intellektuelle rettigheder 
Ordregiver erhverver den fulde ophavsret og ret til genbrug af udviklede grafiske materialer. 
 
7. Pris 
Prisen er i henhold til leverandørens tilbud af dd.mm.åååå. 
 
Fakturering skal ske elektronisk til Fødevarestyrelsen, EAN-nr. xxxxxxx. 
 
8. Prisregulering 
Der kan ikke opkræves gebyrer for udstedelse af faktura eller andre administrative bilag. 

 
9. Forsikring 
Leverandøren skal i hele aftaleperioden være dækket af de nødvendige og lovpligtige erhver-
sansvarsforsikringer. 
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Leverandøren er forpligtet til at dokumentere eksistensen af sådanne forsikringer på ordregivers for-
langende. 
 
10. Misligholdelse 
Misligholdelse foreligger, hvis leverandøren væsentligt eller gentagne gange tilsidesætter de forplig-
telser, der påhviler leverandøren i henhold til denne kontrakt, det afgivne tilbud, udbudsmaterialet el-
ler dansk rets almindelige aftaleretlige grundsætninger.  
 
Hvis misligholdelse foreligger, eller der er formodning for, at misligholdelse vil indtræde, skal leve-
randøren uden ugrundet ophold orientere ordregiver herom. Leverandøren skal herefter redegøre for, 
hvordan misligholdelsen vil blive afhjulpet, samt hvorledes misligholdelsen fremover vil blive imø-
dekommet. 
 
Undladelse af overholdelse af denne informationspligt udgør hæveberettigende misligholdelse i sig 
selv. 
 
Det anses for misligholdelse, hvis leverandøren ikke til enhver til overholder danske og internationa-
le regler. 
 
I tilfælde af misligholdelse, er Fødevarestyrelsen berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig 
virkning efter én skriftlig reklamation.  
 
11. Overdragelse af aftalen 
Leverandøren kan med Fødevarestyrelsens skriftlige samtykke overdrage aftalen til tredjemand. 
 
Ordregiver har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter kontrakten til en anden of-
fentlig institution, når de opgaver, som ordregiver hidtil har varetaget, overgår til en anden offentlig 
institution.  
 
12. Tvister 
Parternes forhold i henhold til denne kontrakt er reguleret efter dansk lov. 
 
Tvister skal søges løst i mindelighed i videst muligt omfang. 
 
Hvis dette ikke er muligt, skal tvisten løses ved voldgift i København. Voldgiftsretten skal bestå af ét 
medlem, hvis der er enighed herom parterne imellem. I modsatte tilfælde skal voldgiftsretten bestå af 
tre medlemmer udpeget af Det Danske Voldgiftsinstitut.  
 
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fordeling af omkostninger i sa-
gen.  
 
13. Force majeure 
I tilfælde af force majeure, der forhindrer udførelse af opgaven, bortfalder parternes forpligtelser, så 
længe force majeuren virker. Hvis perioden med force majeure overstiger 14 dage, er Fødevaresty-
relsen berettiget til at ophæve kontrakten.  
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Den af parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal straks give den anden part skriftlig 
meddelelse herom.  
 
Der udbetales ikke vederlag eller anden kompensation til leverandøren for tabt fortjeneste i perioden 
for force majeure. 
 
14. Erstatning 
Ved ophævelse af aftalen på baggrund af misligholdelse er Fødevarestyrelsen berettiget til erstatning 
efter dansk lovs almindelige regler. 
 
15. Konkurs, betalingsstandsning eller akkord 
I tilfælde af leverandørens konkurs, betalingsstandsning, indledning af forhandlinger om akkord, el-
ler hvis leverandøren gør sig skyldig i andre forhold, der giver grund til at antage, at opgaven ikke 
fremover vil kunne udføres på forsvarlig vis, er Fødevarestyrelsen berettiget til at hæve aftalen med 
øjeblikkelig virkning. 
 
16. Bevillingsmæssige forbehold 
Kontrakten er kun bindende for ordregiver under forudsætning af, at der opnås fornøden bevillings-
mæssig hjemmel. 
 
17. Underskrifter 
 
 
 
For ordregiver: 
 
Dato: Underskrift:                                                                                            
 
 
 
For leverandør: 
 
Dato: Underskrift:                                                                                            
 
 
 

 
 


