
Bliv klogere på 
trykmedansvar.dkVerdens grønneste grafiske branche

Der er 10 gode grunde til, 
at du står med en 
ansvarlig tryksag

SÅDAN ER DU MED TIL ATTAGE ANSVAR



Du har valgt en tryksag fra et trykkeri, der tager ansvar for både 
miljø, klima, skov og samfund. En tryksag, der dokumenteret 
lever op til nogle af de strengeste standarder, certificeringer  
og aftaler. 

Din tryksag bærer det nordiske svanemærke. 
Det gives kun til trykkerier og tryksager, som  
dokumenteret lever op til miljøkrav, der er 
blandt de strengeste i verden. Krav, som  
jævnligt bliver skærpet. 

Din tryksag er fremstillet af papir, der kommer 
fra ansvarlige skovbrug. Skove, som hvert år 
vokser, fordi man planter flere træer, end man 
fælder.

Din tryksag er certificeret, så der er dokumenta-
tion hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, 
hvor træet kommer fra. Dokumentationen er 
din garanti for, tryksagen lever op til kravene. 

Danske svanemærkede tryksager 
er ikke tilsat tungmetaller, de 
skader ikke miljøet med  
kemikalier og indeholder
ingen farlige stoffer.

Din tryksag lever op til nogle af
verdens strengeste miljøkrav 

Der er dokumentation 
for din ansvarlighed

Din tryksag er 
ikke giftig

Du er med til at fremme 
ansvarlig skovdrift

Der er dokumentation hele 
vejen tilbage til skoven
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Med klimaberegneren ClimateCalc kan du 
beregne en tryksags CO2-belastning. Det giver 
dig eksakt information og dokumentation til 
din virksomheds klimaregnskab. Den eneste 
reelle mulighed for at prioritere, stille krav og 
tage ansvar for klimaet.

Vi tager ansvar for både klima, miljø og de 
mennesker, der er med i hele processen. 
Fra træet i skoven til den færdige tryksag.
Og så skaber vi danske arbejdspladser.

Tryksager er bionedbrydelige og komposter- 
bare, men vi skal først og fremmest genanvende 
papiret. Det består af naturlige ressourcer og er 
en vigtig råvare efter at have været anvendt før-
ste gang. Derfor skal vi fortsætte med at sortere 
brugt papir, så det bliver genanvendt. Ellers går 
vigtige naturressourcer til spilde.

Med valget af din tryksag tager du sammen med dit  
trykkeri og hele den danske grafiske branche ansvar  
for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Du tager ansvar for 
verdensmålene

Du kan få klimaberegnet 
din tryksag

Du har valgt et dansk trykkeri

Din tryksag er en ressource
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Din tryksag lever op til det grafiske CSR-
kodeks. Det tager udgangspunkt i FN Global 
Compacts ti principper om menneskerettig-
heder, arbejdstagerrettigheder, 
miljø og antikorruption. 

Du tager 
socialt ansvar
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Bliv klogere på 
tryk med ansvar
Synes du også, det er vanskeligt at finde rundt i fake news 
og fakta? På trykmedansvar.dk kan du blive klogere på, 
hvad du skal stille krav om.   

Hold dig opdateret om, hvordan den danske grafiske branche tager ansvar for 
miljøet, klimaet, skoven og samfundet. Lad dig inspirere af fortællinger om 
andre, der aktivt tager ansvar. 

GRAKOMs miljøafdeling står bag hjemmesiden, og du er altid velkommen til at 
kontakte vores miljøeksperter, når du har brug for rådgivning og sparring.  

Vi tager ansvar hele vejen rundt
Den danske grafiske branche tager ansvar for klimaet, miljøet, skoven 
og de mennesker, der er med i hele processen. Fra træet i skoven til 
den færdige tryksag.     

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar. Se efter mærkerne:

Svanemærket 
Det nordiske miljømærke stiller 
miljøkrav i verdensklasse

Ansvarligt papir
FSC- og PEFC-certificeringer er 
garant for papir fra ansvarlige 
skovbrug

ClimateCalc 
Den grafiske Klimaberegner  
dokumenterer og minimerer  
klimabelastningen

CSR-Kodeks
Det grafiske CSR-kodeks 
følger FN Global Compacts 
10 principper

Trykt i Danmark
Sikkerhed for dansk kvalitet  
og ansvarlighed i produktionen  
af tryksagen
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