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Derfor er vi 
verdens grønneste 
Den danske grafiske branche tager ansvar hele vejen rundt. Fra træet i skoven til den færdige 
tryksag. Mere end 25 års vedholdende udvikling har bragt os forrest i den grønne omstilling. 

Positionen som verdens grønneste grafiske branche er ikke kommet 
af sig selv. Størstedelen af danske tryksager kommer i dag fra 
svanemærkede trykkerier. Tryksagens livscyklus er miljøoptimeret 
og klimabelastningen reduceret. Der er skabt mere energieffektive 
produktioner, og transporten er minimeret. Samtidig dokumenterer 
FSC- og PEFC-certificeringer hele vejen fra papiret og tilbage til 
skoven, hvor træet kommer fra. 

Dokumentationen er vigtig. Derfor er den grafiske branche gået 
forrest og har udviklet ClimateCalc. En international anerkendt 
klimaberegner, der sikrer, at du kan beregne og dokumentere din 
tryksags klimaaftryk. Så du kan gå fra ønsker og anprisninger til 
eksakt information og fakta. 

Den danske grafiske branche tager også ansvar for ordentlige 
arbejdsforhold. Det sikrer overenskomsten, den danske model og  
det grafiske CSR-kodeks. 

Her i folderen dokumenterer vi, hvordan den danske grafiske  
branche tager ansvar for miljøet, skoven, klimaet og samfundet.  
Vi præsenterer også et helt nyt mærke ”Trykt i Danmark”, der 
understreger, at danske trykkerier er garanter for godt håndværk, 
kvalitet og ansvarlighed.

Læs med og bliv klogere på, hvordan din næste tryksag bliver trykt 
med ansvar. 
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Vejledt eller 
vildledt? 
Hvornår er en tryksag fremstillet ansvarligt? Det spørgsmål findes der kun ét svar på: 
Når der er dokumentation for, at den er det.  

Der eksisterer en række flotte anprisninger, som kan overbevise, 
overtale og overdøve fakta. En af dem handler om, hvor meget det 
gavner miljøet, hvis vi nedbryder og komposterer papir. Det lyder 
smukt, men det er en skrøne. 

Tværtimod ved man, at når vi nedbryder papir, fører det ikke alene 
til et tab af værdifulde ressourcer, der kunne have været genan-
vendt. Nedbrydningen skaber en 28 gange større klimabelastning, 
fordi der i processen bliver udviklet metan. Alle tryksager kan 
nedbrydes eller komposteres. Men de er designet og fremstillet til 

at blive genanvendt – og det er det eneste rigtige at gøre. Når vi vil 
handle ansvarligt. 

En anden fortælling om tryksager er, at det er mere bæredygtigt 
at droppe dem og i stedet kommunikere digitalt. Ofte er virkelig-
heden en helt anden. Digital kommunikation sætter også miljø- 
og klimaaftryk. Og der findes intet videnskabeligt eller sagligt 
belæg for, at digital kommunikation er bedre for klima og miljø 
end trykt kommunikation. 

SVANEMÆRKET

Tryksag
5041 0004
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VI TAGER ANSVAR FOR MILJØET

Har du hørt, 
at tryksager 
kan spises?

SIDE 4



Papir er en naturressource, der er både bioned- 
brydelig og komposterbar. Papir kan vel egentlig 
godt spises, men det skal vi ikke. Vi skal først og 
fremmest genanvende papiret, ellers går værdi- 
fulde naturressourcer tabt.     

Brugt papir er en vigtig råvare også efter, at det er anvendt første 
gang. Den nyeste forskning peger på, at vi kan genanvende papir op 
til 25 gange. At vi genanvender papir betyder derfor mere for klimaet 
end tidligere antaget. I Danmark er vi faktisk blandt verdens  
bedste til at genanvende papir.

Danske trykkerier har i årevis arbejdet med at miljøoptimere hele 
tryksagens livscyklus. Den største del af danske tryksager kommer fra 
danske trykkerier med licens til et af de to officielle og mest relevante 
miljømærker Svanen og EU-blomsten. Derudover har mange et 
ISO-certificeret miljøledelsessystem.

Du handler derfor med ansvar for miljøet, når du køber tryksager 
produceret i Danmark. 
 
 

80%
MERE END 80% AF TRYKSAGER FREMSTILLET I 
DANMARK, BLIVER TRYKT PÅ SVANEMÆRKEDE 
TRYKKERIER.

Verdens strengeste miljøkrav 
Svanemærket er et nordisk miljømærke. For at trykkerier og 
tryksager kan blive svanemærkede, skal de leve op til miljøkrav, 
der er blandt de strengeste i verden. Krav, som jævnligt bliver 
skærpet. 

Svanemærket stiller krav til både trykkeri og tryksag med 
udgangspunkt i produktets livscyklus. Råvarer, farver og produk-
tionsprocesser skal leve op til mærkets definerede miljøkrav. Det 
samme gælder emballage, produktets kvalitet og dermed levetid 
samt muligheden for at affaldssortere produktet, så det efter endt 
levetid bliver til en genanvendelig ressource. 

FAKTA
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Har du hørt, 
at skoven dør?

VI TAGER ANSVAR FOR SKOVEN
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Det er en skrøne. Skoven vokser, og i Danmark 
bruger vi ikke papir fra truede skove.   

Danske tryksager er fremstillet af papir, der kommer fra ansvarlige 
skandinaviske og europæiske skovbrug. 44% af Europas samlede 
areal er dækket af skov, og skovene vokser hvert år med et areal, der 
svarer til 1,5 gange Fyn. 

I et ansvarligt og aktivt skovbrug planter man flere træer, end man 
fælder. Og yngre træer optager mere CO2 end ældre træer, der udleder 
CO2, hvis de ligger og forgår i skovbunden. 

Med FSC- og PEFC-ordningen tager de danske trykkerier ansvar for 
papiret. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere hele 
vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra.

Du handler derfor med ansvar for skoven, når du køber tryksager 
produceret i Danmark. 
 

FSC og PEFC fremmer ansvarlig skovdrift
Forest Stewardship Council (FSC) er en international anerkendt 
certificeringsordning og verdens eneste skovcertificering, der  
har opbakning fra globale miljøorganisationer som WWF og  
Greenpeace. 

Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC),  
der er en certificering som FSC, er verdens største certificerings- 
system for skove. Certificeringen sikrer ligesom FSC  
bæredygtigt skovbrug.

44%
44% AF EUROPAS SAMLEDE AREAL ER DÆKKET AF 
SKOV, OG DE EUROPÆISKE SKOVE VOKSER HVERT ÅR. 

FAKTA
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” Så hvordan praktiserer du dit  medansvar?  
Det spørgsmål må du stille dig selv.  Og du må hele  
t iden også være opmærksom på,  at det spørgsmål  
stiller andre også til dig.  Du bliver observeret.   
Og du skal være stolt  af  at blive observeret.”
Steen Hildebrandt, Ph.D. Professor emeritus & adjungeret professor

”TRYKSAGERS KLIMAPROFIL ER LANGT BEDRE, END DE 
FLESTE ANER, OG DEN GRAFISKE BRANCHE HAR BRUG 
FOR AT KUNNE DOKUMENTERE DET MED EKSAKTE 
DATA OVER FOR KUNDER OG HELE VERDEN. VI MÅ 
UD OVER ØNSKETÆNKNING OG SMUKKE PÅSTANDE 
HAVE FAKTA PÅ BORDET, SÅ BÅDE VIRKSOMHEDER OG 
KUNDER KAN TAGE ANSVAR.”
Carsten Bøg, miljøchef, GRAKOM

”JEG TROR, AT MANGE HAR DET LIGE SOM MIG. HVIS 
DET ER NOGET, VI SKAL FORDYBE OS I, HVIS VI SKAL 
LÆSE EN RAPPORT ELLER STØRRE TING, SÅ VIL VI 
HAVE DET PÅ PAPIR.”
Lone Topping, kommunikationsmedarbejder, Affaldskontoret i Randers
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” 35% ville melde sig ud i morgen,  
hvis de ikke f ik  et magasin.  Og v i 

v ille så være nødt t il at gøre 
noget seriøst anderledes.”

Kristian Ørsted Pedersen, redaktør på Danmarks Naturfredningsforenings magasin, Natur & Miljø

”VI HAR LAVET ET KODEKS FOR ANSVARLIGHED, 
SOM LÆNER SIG OP AD FN GLOBAL COMPACTS PRINCIPPER. 

DEM BRUGER VI, NÅR VI RÆKKER UD TIL VORES LEVERANDØRER, 
SOM FX KAN VÆRE TRYKKERIERNE. VI BEDER DEM 

BEKRÆFTE, AT DE OGSÅ EFTERLEVER PRINCIPPERNE.”
Ole Madsen, direktør for Kommunikation & Digital i Spar Nord
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Har du hørt, 
at internettet 
er grønnere 
end skoven? 

VI TAGER ANSVAR FOR KLIMAET
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Digital kommunikation sætter også miljø- og  
klimaaftryk. Og der findes intet videnskabeligt  
og sagligt belæg for, at digital kommunikation er 
bedre for klima og miljø end trykt kommunikation.  

Papirproduktionen udgør den største del af CO2-belastningen, når 
man fremstiller en tryksag. Med ClimateCalc kan du beregne og doku-
mentere, hvor meget en tryksag belaster klimaet. Formålet er at gå fra 
ønsketænkning til eksakt dokumenteret information.

Det er den danske grafiske branche, der er gået forrest og har udviklet 
klimaberegneren ClimateCalc. Den er udviklet på baggrund af DTU’s 
livscyklusanalyser, er implementeret som en standard i hele Europa 
og internationalt set det mest anerkendte klimaberegningsværktøj for 
tryksager.  

Du handler derfor med ansvar for klimaet, når du køber tryksager 
produceret i Danmark. 
 

Beregn tryksagens klimapåvirkning
ClimateCalc er et grafisk klimaværktøj, som gør, at du nemt kan 
beregne klimabelastningen på din tryksag. Formålet er, at du får 
eksakt information, der giver dig en reel mulighed for at prioritere, 
handle og dermed tage ansvar for klimaet.

Med ClimateCalc kan du stille krav til tryksagens CO2-udledning. 
Du kan kræve klimarigtigt papir, at transporten er minimeret og 
sikre dig, at trykkeriet er energieffektivt.

Samtidig får du dokumentation til din virksomheds klimaregn-
skab. Værktøjet viser dig dine væsentlige indsatsområder og de 
foregående års klimadata. 

2%
BRUGEN AF COMPUTERE OG ISÆR SERVERE UDGØR 
OVER 2% AF VERDENS SAMLEDE CO2-UDSLIP.
 

FAKTA
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Har du hørt, 
at virksomheder 
ikke vil tage ansvar?  

VI TAGER ANSVAR FOR SAMFUNDET
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Danske trykkerier har ikke alene tegnet overens-
komster med deres medarbejdere og sikret  
ordnede arbejdsforhold. Det er arbejdspladser, 
som også tager socialt ansvar.     

Danske trykkerier tilslutter sig det grafiske CSR-kodeks og derigen-
nem FN Global Compacts ti principper om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. 

Overordnet afspejler det grafiske CSR-kodeks en helt unik, fælles 
overordnet holdning og tilgang til grafiske virksomheders samfunds-
mæssige ansvar. Det er en standard for at handle ansvarligt, både når 
det gælder sociale samt miljø- og arbejdsmæssige forhold. 

Det grafiske CSR-kodeks omfatter hele den grafiske værdikæde fra 
prepress til distribution. 

Du handler derfor med ansvar for samfundet, når du køber tryksager 
produceret i Danmark. 
 
 

Det grafiske CSR-kodeks 
Grakom har sammen med HK/Privat sat rammerne for det  
grafiske CSR-kodeks. Det tager udgangspunkt i FN Global  
Compacts ti principper om menneskerettigheder, arbejdstager- 
rettigheder, miljø og antikorruption

Med det grafiske CSR-kodeks har den danske grafiske branche 
dermed en standard og en praksis for at handle ansvarligt, når vi 
fremstiller grafiske produkter og serviceydelser – både nationalt 
og internationalt. Kodekset er udformet, så det både afspejler 
arbejdstager og arbejdsgivers overordnede holdning og tilgang til 
grafiske virksomheders ansvar. 

10
PRINCIPPER OM MENNESKERETTIGHEDER, 
ARBEJDSTAGERRETTIGHEDER, MILJØ OG 
ANTIKORRUPTION DANNER GRUNDLAG FOR 
DET GRAFISKE CSR-KODEKS.

FAKTA
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TRYKT I DANMARK

Har du hørt, at det 
er ligegyldigt, om du 
får trykt i Danmark 
eller udlandet? 
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95%
AF DANSKE TRYKKERIER HAR INDGÅET 
OVERENSKOMST OG TAGER ANSVAR 
FOR MENNESKER OG MILJØ.

Danske trykkerier er garanter for kvalitet og leve-
rer et håndværk udført af veluddannede, faglærte 
medarbejdere. De kan deres fag og har ordentlige 
arbejdsforhold.     

Danske trykkerier har gennem flere århundreder arbejdet ud fra  
stolte og stærke traditioner. En tryksag fra et dansk trykkeri er et 
udtryk for kvalitet. En kvalitet, der også er baseret på service  
og rådgivning.

Trykt i Danmark mærket sikrer, at en tryksag er produceret og 
færdigbehandlet på et dansk trykkeri, der er medlem af GRAKOM 
Arbejdsgivere. Det betyder, at de har tegnet overenskomst med HK/
Privat og eventuelt 3F. De respekterer dermed den danske model 
på arbejdsmarkedet, betaler dansk overenskomstmæssig løn og 
tilbyder ordentlige danske arbejdsvilkår. Samtidig lever de op til de 
høje danske standarder, der gælder inden for arbejdsmiljø og op om 
uddannelse og efteruddannelse af deres medarbejdere. 

 

Trykt i Danmark 
Trykt i Danmark mærket er en sikkerhed for dansk kvalitet  
og ansvarlighed. Det sikrer, at tryksagen er produceret og  
færdigbehandlet på et dansk trykkeri, der er medlem af  
GRAKOM Arbejdsgivere.

Trykkeriet respekterer den danske model, betaler dansk overens-
komstmæssig løn og tilbyder medarbejderne ordentlige danske 
arbejdsvilkår.

Tryksager med Trykt i Danmark mærket er med til at understøtte 
danske produktionsarbejdspladser.
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Bliv klogere på 
din næste tryksag
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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