
Har du hørt, 
at skoven dør?
Det er en skrøne. Skoven vokser, og i Danmark 
bruger vi ikke papir fra truede skove.     

Danske tryksager er fremstillet af papir fra træ, der kommer fra ansvarlige 
skandinaviske og europæiske skovbrug. Skove, som hvert år vokser, 
fordi man planter flere træer, end man fælder. 

Med FSC- og PEFC-certificeringer tager de danske trykkerier ansvar for 
papiret og skoven. Det er de mest seriøse certificeringer til at dokumentere 
hele vejen fra papiret og tilbage til skoven, hvor træet kommer fra. 
FSC- og PEFC-certificeringerne sikrer, at træfældning opretholder 
skovens biologiske mangfoldighed, produktivitet og  
økologiske processer. 

Samtidig er papir både en fornybar og  
genanvendelig naturressource. Og i Danmark  
er vi blandt verdens bedste til at genanvende papir.  

VI TAGER ANSVAR 
FOR SKOVEN

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar for skoven, 
miljøet, klimaet og samfundet. 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

Bliv klogere på 
trykmedansvar.dkVerdens grønneste grafiske branche



Har du hørt, at 
tryksager kan spises?
Papir er en fornybar naturressource, der er både bionedbrydelig 
og komposterbar. Det kan vel egentlig godt spises. Men det skal vi ikke.     

Vi skal først og fremmest genanvende papir, ellers går værdifulde naturressourcer 
tabt. Den nyeste forskning peger på, at vi kan genanvende papir op til 25 gange. 
Og i Danmark er vi blandt verdens bedste til at genanvende papir. 

Danske trykkerier arbejder med miljøoptimering af hele tryksagens livscyklus. 
I dag bliver mere end 80% af danske tryksager trykt på svanemærkede trykkerier. 
Det betyder, at de lever op til miljøkrav, der er blandt de strengeste i verden.

Danske svanemærkede tryksager er ikke tilsat tungmetaller, og de skader ikke  
miljøet med farlige kemikalier. De er blandt de grønneste i verden. 

VI TAGER ANSVAR 
FOR MILJØET

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar for skoven, 
miljøet, klimaet og samfundet. 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

Bliv klogere på 
trykmedansvar.dkVerdens grønneste grafiske branche


