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Erhvervsstyrelsen 

Erhvervsvilkår og regulering 

Dahlerups Pakhus  

Langelinie Alle 17 

2100 København Ø 

Att.: Christina Skagen & Ellen Marie Friis Johansen 

Høring om bekendtgørelse om mæglings- og klageinsti tutionen for ansvarlig 

virksomhedsadfærd  

 

Landbrug & Fødevarer har med interesse modtaget udkast til forslag til bekendtgørelse om 

mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd og takker for muligheden for at 

komme med bemærkninger.  
 

Landbrug & Fødevarer mener at bekendtgørelsen er fornuftig i sin sammenhæng og har følgende 

bemærkninger.  

 

Landbrug & Fødevarer har tidligere i forbindelse med sit høringssvar til loven om mæglings- og 

klageinstitutionen tilladt sig at sætte spørgsmålstegn ved, om mæglings- og klageinstitutionen kan 

formå - i det nødvendige omfang – at oplyse sager, institutionen tager op af egen drift. Er sagerne 

ikke fuldt ud oplyst, er der risiko for krænkelse af parternes retssikkerhed. Denne risiko mener 

Landbrug & Fødevarer skal tages ganske alvorligt. 

 

Landbrug & Fødevarer lagde ligeledes i sit høringssvar til loven om mæglings- og klageinstitutionen 

vægt på at mæglings- og klageinstitutionen ledes af en jurist, der opfylder kriterierne for 

udnævnelse til landsdommer af hensyn til at sikre den nødvendige kvalitet i vurderingen af 

beviserne. Det mener vi stadig er vigtigt.   

 

Af bekendtgørelsens § 9 fremgår det at mæglings- og klageinstitutionens formand kan udpege 

bisiddere til en part samt en repræsentant for den eventuelt krænkede part. Landbrug & Fødevarer 

mener for det første at det bør pointeres at udpegningen bygger på en konkret vurdering af bisidder 

og repræsentants kompetencer og habilitet. For det andet mener vi at formandens udpegning bør 

ske ud fra en kandidatliste som er godkendt af mæglings- og klageinstitutionen.  

 

Yderligere mener Landbrug & Fødevarer, at der er behov for at udarbejde en detaljeret vejledning 

til brug for både klager og indklagede. I den forbindelse har vi nedenfor listet en række af de 

forhold, som vi mener en eller flere vejledninger bør forklare. Disse forhold har ligeledes været 

berørt i forarbejdet til loven om mæglings- og klageinstitutionen.  

• Hvem kan indklages? 

• Hvem kan klage, og hvad forstår man ved, at den overtrædelse af OECD’s retningslinjer for 

ansvarlig virksomhedsadfærd, der klages over, er ”sagligt” begrundet og ”rimeligt” 

dokumenteret? 

• Hvad indebærer en ”egentlig” undersøgelse af sagen? 

• Hvordan defineres ”god tro” - særligt for indklagede?  Alternativt kan der skabes klarhed 

overbegrebet ved f.eks. at give en række eksempler på, hvad det vil sige at handle i god tro i 

relation til overtrædelser, der er relevante i forhold til OECD’s retningslinjer for ansvarlig 

virksomhedsadfærd.  
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• Omkring due diligence er der i forarbejdet til loven om mæglings- og klageinstitutionen blevet 

lagt vægt på, at der vil blive taget positivt hensyn til de indklagede virksomheder, der arbejder 

systematisk med due diligence. I den forbindelse er det meget centralt, at mæglings- og 

klageinstitutionen hurtigst muligt udarbejder vejledningsmateriale på området. 

• Af bemærkningerne til lovforslagets enkelte bestemmelser ”Til § 3” fremgår det, under hvilke 

forudsætninger klager om krænkelser begået hos danske virksomheders forretningsforbindelser 

indledningsvis vurderes. I den forbindelse anerkender Landbrug & Fødevarer, at virksomheder 

hjemhørende i Danmark skal være årsag til eller betydelig medvirkende til en overtrædelse før 

mæglings- og klageinstitutionen tager sagen op. I den forbindelse mener Landbrug & Fødevarer 

dog, at der er brug for en præcisering og/eller af eksemplificering af, hvad ”betydelig medvirken” 

indebærer. Det samme gør sig gældende i relation til ”betydelige overtrædelser af 

retningslinjerne”, som vurderes i forhold til overtrædelser, der kan ”knyttes direkte til 

virksomhedens aktiviteter, produkter eller serviceydelser”. 

I denne forbindelse mener Landbrug & Fødevarer, at der er behov for at lægge betydelig vægt 

på den størrelse og indflydelse virksomheden hjemhørende i Danmark har hos 

forretningsforbindelsen, samt - som det nævnes - den kontraktlige relation og f.eks. de 

leverandørkrav den danske virksomhed stiller i den sammenhæng.  

• Hvordan parter forventes at agere under sagsbehandlingen, herunder at parterne opfordres til 

ikke at føre sagen i offentligheden og hvilke konsekvenser det kan få hvis de gør det.  

 

Landbrug & Fødevarer uddyber naturligvis gerne de ovenstående bemærkninger, hvor der er 

behov for det.  
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