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K O M M E N T A R

Vær med til 
at tage ansvar

Vi kan hver især gøre os overvejelser og tage valg, som vi føler os overbeviste 
om, er de rigtige. Vi kan lytte til fortællinger i medierne og blandt de mennesker, 
vi møder. Fortællinger, som måske betyder, at vi ikke tør bruge papir, fordi vi 
har hørt, at vi så får skovens død på samvittigheden. Fortællinger, som giver 
opfattelsen af, at hvis vi bruger papir, skal vi vælge det, vi kan kompostere frem 
for at genanvende de dyrebare naturressourcer. Fortællinger, som i stedet for at 
vejlede kan føre os på vildspor.
 Ét er dog sikkert. Vi må alle tage ansvar. Det er dig og mig, hele den grafiske 
branche og alle vores kunder. Vi kan og skal gøre noget. Sammen. Og vi er allerede 
i gang.
 Med mere end 25 års vedholdende udvikling har den grafiske branche i 
Danmark placeret sig forrest i den grønne omstilling. Og sandheden er, at danske 
grafiske virksomheder og trykkerier har en særlig høj standard, når det gælder 
miljø, klima og arbejdsforhold. Det er arbejdspladser, som værner om gode og 
sikre arbejdsmiljøer. Det er virksomheder, som er med til at holde hjulene i gang. 
Det er produktioner, som værner om den verden, vi alle sammen er en del af. Det 
er mennesker, som tager ansvar hele vejen rundt. Fra træet i skoven til den færdige 
tryksag.
 Med fokus på at gøre en forskel har den danske grafiske branche reduceret 
klimabelastningen og miljøoptimeret tryksagens livscyklus. Og så er størstedelen 
af de danske tryksager svanemærkede. En certificering, der lige som FSC og 
PEFC er anerkendt og relevant, når det handler om tryksager. Og så er det 
veldokumenteret, og det gør hele forskellen. For der følger intet ansvar med det, 
der blot er flotte anprisninger. De vildleder blot frem for at vejlede ved at forsøge 
at overbevise, overtale og overdøve.
 Så egentlig er det enkelt. Ansvaret ligger for vores fødder. Den grafiske branche 
har sammen gjort en indsats for, at det er nemt at tage hånd om, at vi kan 
producere og vælge med ansvar i Danmark. Nu skal vi alle tage ansvaret på os. 

Thomas Torp, 
ansvarshavende udgiver og 
administrerende direktør, GRAKOM

Budskabet er klart. Hvad end man lytter til politiske 
dagsordener, jungletrommer eller skoleelever op til en weekend:  
Alle skal gøre noget for at sende verden i en grønnere retning.

’Vi går forrest 
i den grønne 

omstilling.’
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P E R S P E K T I V

S T E E N
H I L D E B R A N D T

Ph.D. professor 
emeritus og ad-

jungeret professor. 
Steen Hildebrandt 

har gjort en stor 
indsats for at få 

FN’s verdensmål 
på dagsordenen 

i Danmark og 
implementeret i 

danske virksomhe-
der. Derudover har 

han redigeret bogen 
Bæredygtig global 

udvikling – FN’s 
17 verdensmål i et 
dansk perspektiv 
og er forfatter til 

bogen Danmark og 
verdensmålene - en 

ny dagsorden.

Af: Steen H
ildebrandt, Ph.D. Professor em

eritus & adjungeret professor 
 Foto: Lars H

. Laursen

’Verden over 
udviser mange 
mennesker og 
virksomheder 
samfundssind.’
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   Vi er alle i
samme båd

Vi står efter en corona-krise, som har mindet os om to vigtige 
ting: At alt i verden er forbundet og at det, vi hver især gør, gør en 
forskel. Med andre ord har vi alle et medansvar for helheden.

Set i et virksomhedsperspektiv er det 
netop det interessante. At flere og flere 
virksomheder erkender, at de må yde deres 
bidrag til verden. Det hedder samfundssind. 
Det er fællesskabsbevidsthed. Det er viden 
og bevidsthed om, at verden påvirker mig, 
og jeg påvirker verden. Jeg skal ikke redde 
hele verden, men jeg skal tage min andel af 
medansvaret for helheden.
 Og netop når det handler om fællesskabs-
bevidsthed, så er vi i Danmark nok gode til at 
arbejde sammen. Vi har alle sammen en er-
faring fra en eller anden andelsvirksomhed. 
Vi er tætte på hinanden på tværs af sektorer 
og andet. Og derfor tror jeg, at Danmark og 
danske virksomheder har store potentialer, 
når det handler om at bryde siloer ned og 
etablere partnerskaber på kryds og tværs.

En verden af fællesskab
Fællesskabet som omdrejningspunkt for at 
skabe ikke bare handlinger men en bevæ-
gelse, rækker langt uden for Danmarks og 
Europas grænser. Det er FN17 et tydeligt 
bevis på og et af de stærkeste eksempler på, 
hvordan vi kan være fælles om at få verden 
på rette kurs.
 FN’s 17 verdensmål handler om indsigten, 
at verden på en række områder er på vej i 
en forkert retning. Retningen skal ikke bare 
korrigeres; den skal ændres radikalt. Verden 
skal transformeres, som det hedder i den 

FN-resolution, der indeholder verdensmåle-
ne. På mange måder er mennesker allerede 
i gang med dette. Det gælder mange unge 
mennesker, politikere, embedsmænd, forske-
re, virksomhedsledere, kunstnere, civilsam-
fundsorganisationer - og mange andre. 
Verden er i gang med transformationen, men 
det går uhyre langsomt. Og mange vil sige: 
For langsomt. Vi skal op i gear nu.
 Verden over udviser mange mennesker 
og virksomheder samfundssind. Mennesker 
og virksomheder ser, hvordan deres egen og 
andres adfærd - nu og her - påvirker andre 
mennesker, og påvirker verden - på godt og 
ondt. Dette gælder den såkaldt almindelige 
borger, og det gælder også virksomheder af 
mange slags.

Vi kan ikke længere være os selv nærmest
Det er en gammel påstand, at man er sig selv 
nærmest, og at man skal optimere for sig 
selv – også som privat virksomhed. Det er 
ikke længere så selvklart. Man skal ikke være 
så fokuseret på sig selv, at man er ligeglad 
med alle de andre.
 Mange virksomheder har haft så travlt 
med blind og stakåndet vækst og lidt for 
smart såkaldt innovation. Det holder ikke, og 
det har mange virksomheder opdaget først 
under finanskrisen og nu under den seneste 
corona-krise.
 Virksomheder skal efter disse kriser  

Verdens grønneste
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generelt arbejde mere bevidst med krisetænkning og krisebered-
skab, dvs. med likviditet, sårbarhed, disruption, robusthed og  
fleksibilitet. Og mange virksomheder skal også tage deres etik,  
moral og samfundsansvar op til grundig overvejelse.
 Under en krise går det op for mange, at man – som individ og som 
virksomhed – er afhængig af de større fællesskaber. Ny lovgivning, 
solidaritet, branchesammenhold, hjælpepakker og meget andet. Og 
for den tænksomme virksomhedsejer og -leder er det en påmindelse 
om, at man netop ikke er alene. Man har et medansvar for helheden.
 Også i fremtiden må vi berede os på uforudsigelige hændelser og 
tendenser. Det umulige er lige sket. Og derudover må man selvfølgelig 
også forberede sig på alt det, som vi godt véd kommer, nemlig hele 
klima- og bæredygtighedsdagsordenen. Den banker på nu, og vi må 
alle adressere dette.

Nye tider er ikke nødvendigvis dårlige
Nogle virksomheder må erkende, at deres markeder og markeds- 
muligheder er og bliver ændret. Der er usikkerhed om, hvordan deres 
fremtidige forretningsmodel vil se ud. Vil deres mission og eksistens-
berettigelse varigt blive ændret? Vil sundheds- og klimakriser tvinge 
os til fornyede overvejelser om, hvad strategier og værdier vil og skal 
være?
 Som virksomhed er du ikke alene. Og alene er du intet værd. Du  
er afhængig af omverdenen og har et medansvar for omverdenen.  
Du kan ikke bare køre dit eget løb og varetage dine egne snævre  

interesser, og så lade alle andre sejle deres egen sø. Der er ikke  
længere kun én interessent i din virksomhed: Aktionærerne eller  
ejeren. Der er adskillige interessenter: Samfundet, verden, naturen,  
de ansatte, leverandørerne, kunderne.
 Så hvordan praktiserer du dit medansvar? Det spørgsmål må du 
stille dig selv. Og du må hele tiden også være opmærksom på, at det 
spørgsmål stiller andre også til dig. Du bliver observeret. Og du skal 
være stolt af at blive observeret. Være stolt af det, man ser, når man 
betragter din virksomhed. Hvis du er det, vil kunderne være glade for 
at være kunder hos dig; de ansatte vil være stolte af at være ansat 
netop i din virksomhed; dit pengeinstitut, din kommune og dine 
leverandører vil være stolte af at samarbejde med netop dig.

’Nogle virksomheder 
må erkende, at deres 

markeder og markeds-
muligheder er og 

bliver ændret.’

  Steen Hildebrandts 
holdning er klar: 
Vi har alle et 
medansvar.

Verdens grønneste
grafiske branches.6 



Har du hørt, 
at skoven 
dør?

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

Verdens grønneste grafiske branche
Bliv klogere på 

trykmedansvar.dk

VI TAGER ANSVAR

Det er en skrøne. Skoven vokser, og i Danmark 
bruger vi ikke papir fra truede skove. Det er et af 
flere budskaber i en ny kampagne som GRAKOM  
og den danske grafiske branche står bag.   

Der eksisterer en række skrøner og smukke anprisninger, som  
kan overbevise, overtale og overdøve fakta om ansvarlighed.  
De handler om, at skoven dør, at vi skal kompostere papir, og at  
det er mere bæredygtigt at kommunikere digitalt end på tryk.

Men sagen er, at en tryksag kun er fremstillet ansvarligt, når der er 
dokumentation for, at den er det. Derfor opfordrer vi dig til, at du 
holder øje med de saglige og relevante mærker.

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. 



A N A L Y S E

Af: M
artin Einfeldt 

 Foto: H
yldager Fotografi

 Papir er 
  langt bedre, 
 end vi tror

Verdens grønneste
grafiske branches.8 



Vi bruger mere og mere papir, 
og sådan har det været siden papir blev 
opfundet for 2.000 år siden. Derfor er det 
ikke mærkeligt, at de fleste tænker over, 
hvordan vores papirforbrug påvirker 
skoven, miljøet og klimaet.

Danskernes papirforbrug går ikke ud over sko-
vene. Det er nærliggende at tro, at jo mere papir, 
der bliver brugt, jo mere bliver skovene tømt for 
træ, indtil de til sidst forsvinder helt.
 Sådan hænger det ikke sammen, men misfor-
ståelsen er udbredt: I Danmark er 51% helt eller 
delvis enige i udsagnet om, at ”skovene bliver 
mindre i Europa på grund af papirforbrug”. Kun 
22% er helt eller delvis uenige. Og det er mindre-
tallet, der har ret.
 I virkeligheden er Europas skovareal de sene-
ste 30 år vokset 12%, og den udvikling fortsætter. 
Europa får stadig mere og mere skov hvert år. 
Og det er netop de europæiske skove, især de 
skandinaviske, som leverer langt det meste træ 
til det papir, som danske trykkerier bruger. Så der 
er ingen grund til at bekymre sig over, om vores 
forbrug af tryksager er på bekostning af skov- 
arealer.
 Hvad så med bæredygtigheden og beskyt-
telsen af naturen i de skove, som leverer træ til 
danskernes papir? Her er 35% helt eller delvist 
enige i at ”papir brugt i tryksager kommer fra 
bæredygtigt skovbrug”, mens 25% er helt eller 
delvis uenige.
 Så på dette punkt er der lidt større tiltro til, 
at man kan bruge papir med god samvittighed. 
Men faktisk kan forbrugerne have endnu bedre 
samvittighed, end de fleste tror: Næsten alt papir 
som bruges i Danmark, er produceret af træ fra 
skove, som er FSC- og/eller PEFC-certificerede. 
Det betyder, at der er dokumentation for, at sko-
ven bliver drevet bæredygtigt. Der bliver fx ikke 
fældet flere træer, end der bliver plantet, man 
beskytter skovens naturværdier og har fokus på 
lokalbefolkningens velfærd.

Papir er klimavenligt
Undersøgelsen viser meget stor bekymring hos 
forbrugerne for, at papir skader klimaet:
 86% er helt eller delvis enige i at ”produktion 
af tryksager belaster klimaet”. 4% er helt eller 
delvis uenige. Og 84% er helt eller delvis enige i 
at ”digitale reklamer er mere miljø- og klimaven-
lige end reklamer på papir”. 5% er helt eller delvis 
uenige.
 Men i virkeligheden er papir grundlæggende 
et klimavenligt planteprodukt. Produktion af 
træ til papir fjerner CO2 fra luften og oplagrer 

T R Y K S A G S -
A N A L Y S E

GRAKOM har i 
foråret 2020 under-

søgt danskernes 
vurdering af 

tryksagers miljø-
forhold. Svarene 

tyder på, at mange 
er mere bekym-
rede, end der er 
grund til. Her er 

de vigtigste af de 
gode nyheder, som 

for de fleste er 
ukendte.

Verdens grønneste
grafiske branches.9 



solenergi i papiret. Papir er den geniale måde 
at flytte solenergi fra skovene ind i byerne, 
hvor energien gør nytte, også for klimaet. Se 
mere side 17 om denne sammenhæng som 
overrasker de fleste.
 Desuden har trykkerierne redskaber til at 
beregne deres egen og de enkelte produkters 
konkrete klimapåvirkning. Se side 18-19 om 
ClimateCalc som imødekommer de mange 
kunder, der efterspørger dokumenteret 
klimavenlige produkter.

Fortidens synder synes at hænge  
ved i folks opfattelse af papir
Det er ingen hemmelighed, at papirprodukti-
on og trykkerier i gamle dage kunne forurene 
voldsomt. Og selv om processerne er blevet 
kraftigt forbedret gennem mange årtiers ar-
bejde, og selv om branchen har taget ansvar 
og håndteret alle de tidligere problemer (se 
side 25), hænger nogle negative opfattelser 
af papirets miljøforhold stadig ved:

Der er nogen tiltro til danske trykkeriers 
miljøvenlighed frem for andre landes: 38% 
er helt eller delvist enige i, at ”danskprodu-
cerede tryksager er mere miljørigtige end 
udenlandsk producerede tryksager”. 16%  
er helt eller delvis uenige.

Hvad kan den grafiske 
branche lære af det?
Alle disse tal viser, at der er meget uvidenhed 
og mange misforståelser omkring tryksagen. 
Den grafiske branche har derfor masser af 
gode nyheder at fortælle sine kunder og hele 
verden om, at papir og tryksager er langt 
bedre for skoven, klimaet og miljøet, end de 
fleste tror.
 Kunderne skal også vide, at de selv kan 
tage ansvar og fremme yderligere forbedrin-
ger i papirproduktionen og på trykkerierne 
ved at købe tryksager, som lever op til de 
højest tænkelige standarder.

70% 
af danskerne er helt eller delvist 
enige i at ”produktion af tryksager 
udleder skadelige kemikalier”. 8% er 
helt eller delvist uenige.

60% 
er helt eller delvist enige i at ”pro-
duktion af tryksager er forbundet 
med et stort vandforbrug”. 7% er 
helt eller delvis uenige.

83% 
er helt eller delvist enige i at ”trans-
port og distribution af tryksager 
skader miljø og klima”. 6% er helt 
eller delvis uenige.

45% 
er helt eller delvist enige i at ”det er 
bedre for miljøet selv at printe end 
at modtage tryksager”. 25% er helt 
eller delvis uenige.

Kun 38% 
er helt eller delvist enige i at ”tryk-
sager er bionedbrydelige” (selv om 
de uomtvisteligt er det). Hele 27% er 
helt eller delvis uenige i det.

Verdens grønneste
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80% AF TRYKSAGER OG 
AVISER BLIVER INDSAMLET

PAPIRET 
AFSVÆRTES

ERSTATTER ANDRE RÅVARER 
I NYE PRODUKTKÆDER

15% slam
(Kridt, ler, trykfarve)

4% filtreret materiale
(Plastik, limrester, hæfteklammer m.m.)

Mursten Cement Brændbart affald

Tryksager

Emballage

Aviser

Magasiner

Æggebakker
Køkkenruller

... og meget mere

PAPIRETS LIVSCYKLUS
Tryksager er bionedbrydelige og kompostérbare, men vi skal først og 

fremmest genanvende papiret. For brugt papir består af naturlige ressourcer 
og er en vigtig råvare. Fortsætter vi ikke med at sortere papir, så det bliver 
genanvendt, går vigtige naturressourcer til spilde. 

I Danmark har vi sorteret papir 
i årevis. Faktisk er vi nærmest 
verdensmestre i at sortere og 

genanvende papir. Vi er så gode til 
det, at 80% af tryksager og papir 

bliver indsamlet.

Man genbruger ikke en tryksag 
direkte til nyt papir. Papiret bliver 

først afsværtet, som en proces, hvor 
man tager fx kridt og ler ud af papiret. 

Det kan herefter indgå i mursten 
og cement. Samtidig filtrerer man 

plastik, limrester og hæfteklammer 
fra. Restmaterialet går videre i 

papirets genanvendelsesproces. 

Når vi sorterer papir, indgår det sorterede papir i nye 
produkter. Og 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.

Verdens grønneste
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B A G G R U N D

Papir er klimavenligt, når det er lavet af træ fra ansvarlige skovbrug. Og 
det er alt det papir, som danske trykkerier bruger til tryksager.

 

Ansvarlige skovbrug er vedvarende skove. Her 
planter man mange tusinde træer pr. hektar. De 
vokser op så tæt på hinanden, at de bliver rette og 
uden store sidegrene. Efter 50-100 år er træerne 
store nok til tømmer, og undervejs er langt de 
fleste (over 90 %) af de oprindeligt plantede træer 
blevet fældet for, at de sidste træer kan blive så 
store som mulige. De fældede træer bliver brugt 
til papir og er med andre ord et biprodukt fra 
skove, som dyrkes for at producere store træer til 
tømmer i byggeriet.
 Skoven vokser lige meget, målt i tons træ, og 
suger lige meget CO2 ud af luften, uanset om man 
fælder nogle af træerne. De tilbageblevne træer 
vokser blot så meget mere, fordi de efter udtyn-
dingen får mere vand og lys.
 Man fælder aldrig alle træerne, og der spares 
derfor hele tiden mere træ op i skovene, selv om 
der tyndes ud hvert 5.-10. år. Den geniale, klima-
venlige og overraskende fidus ved vedvarende 
skovbrug er netop det, at man kan fælde det, man 
kalder udtyndingstræ uden at mindske skovens 
fortsatte træproduktion og CO2-lagring.
 Det er derfor godt for skovene, at der bliver 
brugt papir. Når tyndingstræerne bliver solgt 
undervejs, påvirker det skovenes økonomi og 
mulighed for at producere store træer til miljø-  
og klimavenligt byggeri. 

Papir og skovenes naturværdier
Hugsten af tyndingstræer går heller ikke ud over 
skovenes naturværdier, fx biodiversiteten. Det 
vigtige for biodiversiteten er store gamle træer, 
som får lov at blive i skoven og rådne op. Det giver 
liv til biller, insekter, svampe og fugle.
 Tynde træer derimod har ringe biologisk værdi, 
når de rådner i skoven. Så det giver masser af 
mening i stedet at udnytte dem til fx papir.

Øget brug af papir vil give mere skov
Øget efterspørgsel på biler medfører flere bil- 
fabrikker. Øget efterspørgsel på fødevarer med-
fører mere landbrug. Og øget efterspørgsel på 
træprodukter, fx papir til tryksager og emballage, 
medfører mere skov.
 Forklaringen er, at udsigten til et større salg 
af træ, gør det mere tillokkende for jordejere at 
kaste sig ud i den meget langsigtede investering, 
det er at plante træer i jorden.
 Derfor kan man bruge papir med rigtig god 
samvittighed.

Intet papir kommer fra regnskoven
Hvert år ryddes tropisk regnskov, og det giver 
mange steder problemer for fx lokalbefolkningerne 
og biodiversiteten.
 Den største årsag til rydningerne er, at jorden 
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– NÅR VI  BRUGER PAPIR

M E R E 
T R Æ

FN og WWF opfor-
drer verden til at 

bruge mere træ og 
flere træprodukter 
som en nøgle til en 

fossilfri og miljø- 
og klimavenlig 

fremtid. Det kan og 
bør ske samtidig 

med, at man 
beskytter skovenes 

naturværdier fx i 
skove, hvor træ-
erne bruges til at 

skabe biodiversitet 
i stedet for træpro-

dukter.
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’Tyndingstræer er tynde, 
men kan gøre nytte, når de 
anvendes til papir.’

omlægges til landbrug for at producere 
fødevarer. De største forhindringer for at gøre 
noget ved det, er fattigdom og regeringer, 
som ikke er i stand til at håndhæve egne love 
og skovplaner.
 Derimod er forbruget af papir ikke med til 
at rydde regnskov. Intet af det papir, som bru-
ges i Danmark, er lavet af træ fra regnskove.

FSC og PEFC
Forest Stewardship Council (FSC) og 
Programme for the Endorsement of Forest 
Certification (PEFC) er verdens to største 
certificeringsordninger for skove. De fremmer 
miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig 
og god skovdrift over hele kloden.
 De kræver, at skovdriften opretholder sko-
vens biologiske mangfoldighed, produktivitet 
og økologiske processer. De kræver også at 
skoven bliver drevet til gavn for lokalbefolk-
ningen.
 Uafhængige 3. parter kontrollerer løbende, 
at skovdriften opfylder disse krav.
 Papir med FSC- eller PEFC-mærke stam-
mer således fra dokumenteret bæredygtig 
skovdrift.
 Over 90 % af Danmarks trykkerier er 
certificerede til at håndtere FSC- og/eller 
PEFC-papir, og stort set alt papir som bruges 
i Danmark, er certificeret efter en eller begge 
af disse ordninger.

Der er rigeligt med træ til papir
De europæiske skove vokser hvert år. 45 % 
af EU’s samlede areal er dækket af enten 
skov (39 %) eller anden træbevoksning (6 %). 
Europas skove vokser årligt med et areal, der 
er større end Fyn.
 Hugsten i Europas skove er kun 75 % af 
den årlige tilvækst. Der betyder, at der bliver 
sparet mere og mere træ op i skovene hvert år, 
selv om noget træ bliver brugt til fx papir.

 

Kilder:

Forests, forestry and logging 2020. Eurostat.

Living Forest Report 2011-2015. WWF.

State of Europe’s Forests 2015. Ministerial Conference on the Protection of 
Forests in Europe.

State of the World’s Forests 2020. FAO.

af træerne i ansvarlige skovbrug bliver 
fældet for at give plads til, at andre træer 
kan vokse sig store nok til tømmer.

90%

Verdens grønneste
grafiske branches.13 



Af: Pia O
sbæ

ck, Redaktør, GRAKO
M

 
 Foto: Thom

as Steen Sørensen

J U R A

Få styr 
på kravene 
til miljø- 
markedsføring

Smukke anprisninger kan virke oplagte, når man skal 
markedsføre sig selv, sin virksomhed eller sit produkt. Men er der tale 
om overdrivelser eller upræcise påstande, der giver indtryk af, at ens 
produkt fx har et miljømæssigt forspring, som det ikke har, er det et  
no go. Læs her, hvad du må og ikke må.

Det er lovligt for en virksomhed at mar-
kedsføre sig med miljømæssige fortrin, 
så længe man holder sig fra overdrivelser 
og upræcise påstande.
 Så kort kan det siges. Alligevel er 
det ikke nemt, og mange virksomheder 
kommer – bevidst eller ubevidst – til at 
markedsføre miljømæssige fortrin, som 
ikke holder i retten.
 Det fortæller advokat og partner  
Heidi Lindberg Andersen fra LIGA Advo-
kater, som her giver konkrete anvisninger 
på, hvad man må og ikke må, når man 
markedsfører miljø- eller bæredygtig-
hedsmæssige fordele.
 Først og fremmest, pointerer Heidi 
Lindberg Andersen, at reglerne om grøn 
markedsføring gælder alle miljømæssige 
påstande.
 Uanset om det er tekst, symboler, 
billeder, mærkninger eller andet, der gi-
ver forbrugeren indtryk af, at et produkt, 
virksomhed eller en aktivitet, har en min-
dre miljøbelastende effekt end andre.
 Selv et farvevalg kan være vildledende, 
hvis det bliver brugt for at signalere miljø-

bevidsthed, og man ikke har dokumen- 
tation for, at det er korrekt.

Krav til miljømarkedsføring
Grundkrav til miljømarkedsføring er,  
at en påstand skal være korrekt,  
præcis, relevant, afbalanceret og klart 
formuleret. Det betyder, at man skal 
være helt konkret omkring, hvad man er 
miljøvenlig med. Heidi Lindberg Ander-
sen giver dette eksempel på et budskab:

For at udsagnet også bliver relevant og 
afbalanceret, betyder det, at når man 
’praler’ med, at produktet er fremstillet 

’Bedre for miljøet 
– vores emballage 
er fremstillet af 
50% genbrugsplast’

Verdens grønneste
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’Grundkrav til miljø- 
markedsføring er,  
at en påstand skal 

være korrekt,  
præcis, relevant,  

afbalanceret og  
klart formuleret.’

Heidi Lindberg Andersen, advokat og partner hos LIGA Advokater

Verdens grønneste
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af 50% genbrugsplast, skal produktet samlet 
set være mindre miljøbelastende end andre 
virksomheders tilsvarende produkter. For 
man må ikke fremhæve miljømæssige for-
hold, som er uvæsentlige eller irrelevante.
 Endelig skal påstandene være entydige. 
Det betyder, at påstande ikke må kunne 
misforstås, og de må heller ikke være så 
tekniske, at almindelige mennesker ikke kan 
forstå dem.

Man skal være blandt de absolut  
bedste for at ’prale’ igennem
Det er ikke ulovligt at bruge generelle påstan-
de, der ikke konkretiseres, som fx "Vi tænker 
på miljøet". Heidi Lindberg Andersen anbe-
faler dog, at man undgår sådanne generelle 
påstande, fordi der er endnu skrappere krav 
til disse end til konkrete påstande.
 »Hvis man skal bruge generelle påstande, 
skal ens produkt være miljømæssigt blandt 
de absolut bedste. Tidligere sagde man, at 
man skulle være blandt den bedste tredjedel, 
men kravet er formentlig blevet endnu mere 
skærpet, hvilket betyder, at man skal ligge 
helt i toppen,« siger Heidi Lindberg Andersen.
 Hun tilføjer, at en generel miljøpåstand 
ikke kan være baseret på en del af produktet 
eller produktionsforløbet. Det skal være 
begrundet i hele produktets livscyklus. Sam-
tidig er det nødvendigt at se på sit produkt i 
et bredere perspektiv, hvor fx brugssituatio-
nen er medtaget.
 Det betyder, at man også skal inddrage  
en vurdering af andre emballageprodukter, 
før man kan finde ud af, om man selv er 
outstanding i forhold til miljøet.

Dokumentation skal  
opbevares i op til to år
Endelig skal man være forberedt på at skulle 
vise dokumentation for de miljøpåstande, 
man fremkommer med. Det kan være certifi-
ceringer, miljømærker eller beregnings- 
metoder, og det vil være en god idé allerede  
i markedsføringen at henvise til sin  
dokumentation.
 Samtidig er der krav til dokumentationen:
»For det første skal kvaliteten af dokumen-
tationen være valid og fyldestgørende, og så 
skal den være verificeret af tredjepart eller 
verificérbar. Desuden skal dokumentationen 
opbevares op til to år efter, at markeds- 
føringen med de miljømæssige påstande er 
ophørt,« siger Heidi Lindberg Andersen. Hun 
tilføjer, at det fx ikke er nok for, at man kan 

S A G 
A F G J O R T 
I  R E T T E N

Heidi Lindberg 
Andersen henviser 
til en sag fra Sø- og 

Handelsretten. 
En virksomhed 

reklamerede med, 
at deres potter til 

planter var 100 
pct. bionedbry-
delige, og de var 

certificeret efter en 
standard om bio-
nedbrydelighed. 
Trods det nåede 
retten frem til, at 

virksomheden ikke 
måtte markedsføre 
sig, som de gjorde. 

Årsagen var, at 
forbrugerne kunne 
få en opfattelse af, 
at de kunne smide 

potterne i deres 
kompostbunke, 

hvor de ville blive 
nedbrudt. Men det 
ville kun ske i be-
stemte bioanlæg.

markedsføre sig med en miljøpåstand, at man 
kan dokumentere, at et produkt er bionedbryde-
ligt. Man skal også dokumentere, at bionedbry-
delighed er en miljømæssig fordel for produktet, 
herunder fx den sammenhæng et emballagepro-
dukt indgår i.
 Så hvis man mener at kunne dokumentere, at 
bionedbrydelighed er mere miljøvenligt for netop 
et specifikt produkt, skal man fremhæve i sin 
markedsføring, at det netop er for den specifikke 
emballagetype, så forbrugeren ikke foranlediges 
til at tro, at det generelt er bedre at bionedbryde 
emballage frem for at genanvende.

Hvornår må man bruge ordet bæredygtighed?
Man må i princippet godt bruge ordet bære- 
dygtigt. Men her er det endnu vigtigere at være 
helt konkret. Og det kan være ret kompliceret for 
bæredygtighed handler ikke kun om miljø, men 
også om de andre forhold i virksomheden, bl.a. 
arbejdsmiljø, arbejdstagerrettigheder samt de 
etiske og sociale forhold.
 Derfor skal man ikke blot kunne dokumen- 
tere, at ens produkt eller virksomhed har en 
mindre miljøbelastning, men også, at en række 
af disse andre forhold er analyseret og medtaget, 
dvs. en mere helhedsorienteret tilgang. Og 
forholdene på de sociale og etiske områder skal 
ligesom på det miljømæssige være både 
væsentlige og relevante.

’Man skal være forberedt på 
at skulle vise dokumentation 

for de miljøpåstande, man 
fremkommer med.’

Heidi Lindberg Andersen, advokat og partner hos LIGA Advokater
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Papir flytter
solenergi

De færreste ved det, selv om det er værd at glæde sig 
over: Papir er den geniale måde at flytte solenergi fra skovene 
og ind til byerne, hvor energibehovet er. Når træ bliver lavet 
om til papir, slipper man nemlig for at transportere en masse 
luft og vand fra skov til by.

Livscyklusanalyser viser, at det gavner klimaet at bruge papir, når træet kommer 
fra vedvarende skovbrug.
 Papirets gode klimaeffekt skyldes, at træerne under deres vækst optager 
solenergi og CO2. Hvert træ er et CO2-lager og et batteri af solenergi. Det er papir 
også, netop fordi det er lavet af træ.
 Papir kan endda genbruges i masser af produkter, fx i tryksager og emballage. 
Til sidst kan det brændes af og udnyttes som CO2-neutral energi, og vi sparer kul, 
olie og gas. På denne måde kan man udnytte den solenergi, som træet blev skabt 
af. Derved bidrager papir til en cirkulær økonomi, et kredsløbssamfund og en 
fossilfri fremtid. Alt sammen til gavn for klimaet. Samtidig og lige så vigtigt sker 
der det, at når vi flytter papiret fra skoven og ind til byen, så kan vi bruge det til 
kommunikation, som ellers ville blive kommunikeret gennem digitale kanaler, der 
kan være en dårligere løsning for klimaet.

Klimafordelen er der med det samme
Man kunne tro, at fældning og brug af træ først var klimavenligt, når et nyt træ var 
vokset op, måske 50 år senere. Men sådan er det ikke, heldigvis. Skoven optager 
nemlig lige meget CO2, uanset om man tynder nogle af træerne ud for at bruge 
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dem til papir. De øvrige omkringstående 
træer vokser blot så meget mere og optager 
dermed mere CO2,end de ellers ville gøre.
 Hvis man ikke bruger skovenes træ, 
blandt andet til papir, mister man efterhån-
den to af skovenes klimavirkninger: Dels at 
CO2-optaget mindskes og til sidst går næsten 
i stå, når træerne bliver gamle. Dels at 
CO2-lagringen mistes, når døde træer rådner 
og giver deres CO2 tilbage til luften.

Papir flytter solenergi fra skov til by
I en verden, som behøver vedvarende, fossil-
fri, CO2-neutral og forsyningssikker energi, er 
det oplagt at søge at udnytte noget af al den 
solenergi, som skovene fanger.
 Problemet er, at der kan være meget lang 
vej, måske tusinder af kilometer, mellem 
skovene med solenergien og byerne med 
energibehovet. 

Træ er naturens eget genbrug 
af solenergi og CO2
Spørgsmålet er, hvordan man bedst flytter 
solenergien den lange vej fra skovene, fx i 
Sverige og Finland, til byerne, hvor energi- 
behovet er størst, fx i Danmark?
 Hvis man flytter træet som fx flis eller 
træpiller, må man også flytte al den luft og 
vand, som er i træet. Det er meget transport 
til ingen nytte.
 Men i papir er næsten al luft og vand 
fjernet. Derfor er papir en genial, økonomisk 
og klimavenlig måde at transportere 
solenergi fra skovene ind til byerne, hvor 
papiret skal bruges.

B A G G R U N D

Verdens grønneste
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R Å D G I V N I N G

Hvor lidt 
belaster 
din tryksag 
klimaet?

Mange som skal have lavet en tryksag, tænker over, hvor 
meget den belaster klimaet. Og hvis man ønsker den lavest mulige 
klimabelastning, hvor og hvordan får man så det? Og hvordan kan man 
dokumentere klimabelastningen over for kunder og andre interesserede?

C L I M A T E C A L C

Med ClimateCalc kan du be-
regne en tryksags CO2-be-

lastning. Du får dermed 
dokumenteret information. 

I øvrigt anvender danske 
trykkerier primært papir fra 

ansvarlige skandinaviske 
og europæiske skovbrug, 

hvor man hele tiden planter 
flere træer, end man fælder, 

og hvor transportvejen er 
kortest mulig. 

Den grafiske branche i 
Danmark er gået forrest og 
har udviklet ClimateCalc, 
der er en klimaberegner 
for grafiske produkter. 

ClimateCalc er udviklet af 
GRAKOM på baggrund af 

DTU’s livscyklusanalyser og 
er implementeret som en 
standard for den grafiske 

branche i hele Europa. 

Af: M
artin Einfeldt 
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C L I M A T E C A L C

ClimateCalc beregner og dokumenterer 
trykkeriers og den enkelte tryksags klima-

belastning. Det giver virksomheden og dens 
kunder eksakt information og mulighed for 

at stille konkrete krav til processerne og pro-
duktets energieffektivitet og CO2-udledning.
 

ClimateCalc er udviklet af GRAKOM på 
baggrund af DTU’s livscyklusanalyser. Det er 
blevet en standard for den grafiske branche 

i hele Europa og den mest brugte klima- 
beregner for tryksager internationalt.  

Dermed kan kunder sammenligne tryksager 
på tværs af producenter og lande og vælge 

de mest klimarigtige materialer  
og producenter.

 
Ingen andre brancher kan tilbyde  

dette på produktniveau.

For at hjælpe trykkerier og deres kun-
der til at svare på alle de spørgsmål har 
GRAKOM udviklet værktøjet Climate- 
Calc. Det er et regneprogram, som 
virksomheder kan bruge til at beregne 
og dokumentere den enkelte tryksags 
klimapåvirkning. ClimateCalc omfatter 
hele processen fra produktion af papiret 
over trykkeriets energieffektivitet og til 
transport.
  GRAKOMs miljøchef Carsten Bøg 
forklarer meningen med ClimateCalc:
 »Tryksagers klimaprofil er langt 
bedre, end de fleste aner, og den grafiske 
branche har brug for at kunne doku-
mentere det med eksakte data over for 
kunder og hele verden. Vi må ud over 
ønsketænkning og smukke påstande 
have fakta på bordet, så både virksom-
heder og kunder kan tage ansvar. Vi 
siger til kunderne, ligesom alle andre 
brancher, at de har et medansvar. Når 
de efterspørger miljøhensyn, får de det. 
Men så skal vi også give kunderne reel 
mulighed for at vælge de produkter med 
fx lavest klimaaftryk,« siger Carsten Bøg 
og fortsætter:
 »Derfor udviklede vi ClimateCalc, 

så alle trykkerier kan beregne deres 
klimaaftryk på samme måde, og så 
kunderne kan sammenligne producenter 
og produkter. Så kan både virksomheden 
selv og dens kunder træffe beslutninger 
på baggrund af fakta i stedet for gæt og 
myter. Det giver reel mulighed for at prio-
ritere, handle og tage ansvar for klimaet. 
En stor og stadig større del af GRAKOMs 
medlemmer bruger det.«

GRAKOM begyndte at udvikle 
ClimateCalc i 1990erne
I 1990’erne var den grafiske branche i 
høj grad til debat og mødte stadig flere 
miljøkrav. I Danmark reagerede bran-
chen før resten af Europa på de politiske 
og kommercielle behov for eksakte 
beregninger og dokumentation. GRAKOM 
og den danske branche var i stand til at 
handle på det, også fordi brancher, som 
arbejdede seriøst for miljøforbedringer, 
havde og har stor politisk opbakning 
herhjemme.
 »Med de daværende livscyklusana- 
lyser kunne vi udpege 12-13 parametre, 
som dækkede 95 % af energiforbruget i 
branchen. Vi lagde dem i et regneark til 

virksomhederne, og i årene omkring 
2000 havde vi et basisprogram, som vi 
derefter har forbedret løbende. Så tog 
det omkring 10 år at få international 
politisk opbakning til standarden, og 
siden 2013 har den været brugt inter- 
nationalt.«

’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.’
Carsten Bøg, miljøchef, GRAKOM

Verdens grønneste
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Affaldskontoret i Randers 
spørger borgerne

B O R G E R P E R S P E K T I V

Trykt eller digitalt?

Randers Kommune 
husstandsomdeler hvert år 
Affaldsmagasinet EXIT til 
alle borgere. Indtil nu har 
undersøgelser vist, at borgerne 
ønsker at modtage magasinet 
på tryk. 

Når man på Affaldskontoret kigger 
på undersøgelsens svar, er det tyde-
ligt, at EXIT er borgernes foretrukne 
medie, når de skal have viden om 
affald. Med konkrete fakta omkring 
sortering og en plan for afhentning 
af storskrald har magasinet en stor 
gemmeværdi. Samtidig indeholder 
det information om udviklingen inden 
for genanvendelse og artikler, som 
bekræfter stolte og miljøinteresserede 
borgere i, at de gør det rigtige.

 På Affaldskontoret er man op-
mærksom på, at det i dag mest er den 
modne borger, der læser magasinet. 
Det er en vigtig målgruppe, og deres 
interesse er et af argumenterne for at 
lade magasinet udkomme på tryk. Og 
så er man stolte af magasinet, der har 
et lækkert layout.
 »Det er vores helt klare opfattelse, 
at de 35-60-årige, der er interesserede i 
miljø og verdensmål, læser magasinet 
på grund af artiklerne. Det betyder 
også noget, at magasinet ser lækkert 
ud. Når det gør det, rammer vi også 
den yngre målgruppe,« siger Lone 
Topping, kommunikationsmedarbej-
der på Affaldskontoret i Randers.
 Men kunne fakta og artikler ikke 
bare ligge på Randers Kommunes 
hjemmeside?

Af: M
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’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 

på Affaldskontoret i Randers

CASE
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Trykt eller digitalt?

Bliv klogere på 
trykmedansvar.dk

Nyere forskning viser, at vi husker og forstår en tekst bedst, 
hvis vi læser den på tryk frem for digitalt. Det er der flere grunde til.

Vi forstår bedst tekster på tryk

De sidste femten år er den teknologi-
ske udvikling gået stærkt. Vi er blevet 
mere og mere digitale. Samtidig er 
teknikken blevet bedre, og eksempel-
vis giver skærme et langt bedre billede 
i dag end for blot få år siden.
 Blandt de mange studier, der har 
fokus på læseforståelsen på digitale 
medier, er et metastudie fra 2018, der 
sammenfatter resultater fra 54 forsk-
ningsartikler med sammenlagt over 
170.000 deltagere.
 Metaanalysen viser, at læseforståel-
sen er højest, når der er tale om trykte 
fagtekster. Er der derimod tale om 
skønlitteratur, har man ikke observeret 
forskelle. Det tyder derfor på, at jo svæ-
rere en tekst er, jo større er fordelene 
ved, at teksten er på papir. Derudover 

peger studiet på, at man læser digitale 
tekster mere overfladisk. Det kan give 
udfordringer eksempelvis hos elever, 
der skal løse opgaver. De kan komme 
til at sidde med en oplevelse af, at de 
har læst teksten mere omhyggeligt, 
end de egentlig har.

Tidens rolle
Med analysen bliver det også tydeligt, 
at forskellen på læseforståelsen på 
henholdsvis digitale og trykte medier 
bliver større, hvis man har kort tid. 
Også her klarer det trykte medie sig 
bedst. Er man under tidspres, får man 
nemlig en bedre læseforståelse, når 
man læser en tekst på tryk.
 Helt naturligt kan man tænke, om 
forskellen ikke bliver udlignet over tid. 

Fordi skærmene bliver bedre og vi vænner os 
til at læse tekster på en skærm og simpelt-
hen styrker vores digitale læsekompetencer. 
Her viser metaanalysen, at selv om vi bliver 
trænet i at læse på skærmen, så bliver 
læseforståelsen ikke så høj som, hvis vi læser 
fagtekster på papir.
 Men de digitalt indfødte. De må da klare 
det bedre? Heller ikke det kan analysen be-
kræfte. Tværtimod viser den, at børn, der har 
lært at læse ved at bruge digitale medier, har 
vanskeligere ved at læse digitale tekster end 
børn, der har lært at læse trykte tekster.
 Ud fra konklusionerne tyder det derfor på, 
at forskellen mellem at læse og forstå 
fagtekster digitalt og på tryk vil bestå.

Kilde: 
Don’t throw away your printed books: A meta-analysis on the effects of 
reading media on reading comprehension
Delgado, Pablo, Vargas, Cristina, Ackerman, Rakefet, and Salmerón, Ladislao
Educational Research Review, November 2018.

Af: M
ette Bernt  

En undersøgelse i 2018 viste, at 52% 
af borgerne fortsat ønskede at  
modtage EXIT med posten og 67%  
af dem, der modtog det, gemte det.

 »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,« lyder det fra Lone Top-
ping, som nævner, at magasinet naturligvis 
er trykt på FSC-mærket papir.

Kamp om opmærksomheden
På Affaldskontoret er man også opmærksom 
på den kamp, der udspiller sig digitalt for at 
få folks tid og opmærksomhed. Mange online 
artikler har efterhånden sat tid på, så vi på 

forhånd ved, at vi kun skal bruge to minutter, 
inden vi kan haste videre til den næste tekst. 
Igen fremhæver Lone Topping muligheden 
for at fordybe sig i magasinet
 »Det er nemt at klikke væk fra tekster på 
internettet. Hvorimod det på papir er nem-
mere at komme tilbage til det, man kom fra,« 
siger hun og fortsætter
 »Og så er der også bare kamp om pladsen 
digitalt, hvorimod der efterhånden er god 
plads i folks postkasser, hvor magasinet 
bliver set.«

Verdens grønneste
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B U S I N E S SCASE

Når CSR bliver 
     oversat til 
  ordentlighed

I Spar Nord har man ikke en rapport, hvor der står CSR på forsiden. Med 
budskabet ”En ordenligt bank” har man taget begrebet social ansvarlighed hjem 
på egen banehalvdel, hvor det lever i overensstemmelse med bankens historie og 
kundernes virkelighed. 

Når social ansvarlighed bliver oversat til ”En 
ordentlig bank”, betyder det i Spar Nord, at CSR 
ikke er noget, man drysser oven på kagen. Man 
har set på de aktiviteter, man allerede havde og 
udviklet nye. Det betyder, at ordentligheden er 
indarbejdet i bankens virke. Og vel at mærke et 
virke, der ikke er tynget af sager om hvidvask 
og skatteunddragelse. Netop fordi ordentlig- 
heden altid har været en rettesnor.

En postgang for tidlig
Tænker vi tilbage til 1989 – helt tilbage til den-
gang Berlinmuren faldt – så var Spar Nord den 
første bank i verden, der arbejdede med flere 
bundlinjer. Man lancerede et etisk regnskab, 
som viste, hvordan man levede op til de værdi-
er og etiske standarder, man havde fastlagt.
 »Det var nok lidt for avanceret og også lidt 
for tidligt, vi kom med det,« lyder det fra Ole 
Madsen, direktør for Kommunikation & Digital i 
Spar Nord.
 Senere forsøgte man i 2010-11 med det 
forretningsdrevne samfundsansvar, som heller 
ikke slog helt igennem. Sammen med det eti-
ske regnskab har det dog været med til at sætte 
retningen og påvirket, hvordan Spar Nord i dag 
arbejder med det sociale ansvar. At man taler 
ind i kundernes hverdag og virkelighed har vist 
sig at gøre en forskel.  
 »Som jeg ser det, handler det om at finde 

det rigtige sted mellem den store dagsorden  
– det politiske, lovgivningen og reguleringen – 
og så kundernes virkelighed. Hvor er det, vi kan 
give kunderne den rette rådgivning og samtidig 
muligheden for at tage ansvar,« siger Ole Mad-
sen og nævner, hvordan fx energioptimering af 
boligen er et emne, når bankrådgiveren taler 
bolighandel med sine kunder.
 Ansvarlighed og ordentlighed kommer der-
med også til at handle om, hvordan man gen-
nem sin kerneforretning kan påvirke og skabe 
ændringer hos andre, så ringene kommer til at 
brede sig i vandet.
 »Vi skal som pengeinstitut tage på os at 
skubbe kunderne i den rigtige retning, hvor der 
samtidig er et forretningsområde,« siger Ole 
Madsen.

Stiller krav til samarbejdspartnere 
og leverandører
Det er tydeligt, at når Ole Madsen taler om  
ordentlighed og ansvarlighed, handler det 
hele tiden om at finde balancen. Mellem den 
massive og vigtige dagsorden, der handler 
om at redde verden, kundernes virkelighed og 
samarbejdet med andre interessenter.
 »Vi skal både handle i samklang med dem, 
der sætter den politiske retning, og så skal 
vi drive ordentligheden sammen med andre 
samarbejdspartnere. På en måde, så vi kan 

S P A R  N O R D

1.500 ansatte for-
delt på 50 filialer 
over hele landet 

gør Spar Nord 
til en af landets 
største banker. 

Man ser det som 
en vigtig opgave at 
tage del i en sund 

og bæredygtig 
samfundsudvik-

ling. I januar 2020 
tiltrådte Spar Nord 

UN Global Com-
pact, UN Principles 

of Responsible 
Investment samt 

UN Principles 
of Responsible 

Banking 
Af: M

ette Bernt 
  Foto: M

artin Ravn
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se alle interessenter i øjnene,« siger Ole 
Madsen.
 Kaster man et blik i den 28 sider lange 
rapport om ”En ordentlig bank”, finder 
man på de sidste sider en oversigt over 
mål og handlinger i Spar Nord – både for 
de gennemførte tiltag og de planlagte. 
Udvalgte FN17 mål står her side om side 
med FN Global Compacts principper, 
som også den danske grafiske branche 
tilslutter sig.
 »Vi har lavet et kodeks for ansvar-
lighed, 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 princip-
perne,« siger Ole Madsen og nævner, 
at alle tryksager fra banken altid bærer 
Svanen og FSC.
 Som mange andre steder har man i 
Spar Nord ikke så mange tryksager, som 
man havde en gang. Forandringen har 
dog ikke et miljøperspektiv og handler 
derfor ikke om frygten for, at skoven dør, 
eller at papirforbrug skader klima og 
miljø. Det handler blot om, at der også 
er muligheder digitalt, som kunderne 
benytter.
 »Der bliver også brugt energi, når vi 
kommunikerer digitalt, så når vi ikke får 
alt trykt, er det ikke et fravalg i forhold til 
klimaet, siger Ole Madsen, der køber sig 
helt ind på, at der netop er mulighed for 
at tage ansvar ved bl.a. at vælge papir, 
som vi kan spore tilbage til ansvarlige, 
europæiske skovbrug.«
 Der er masser at dykke ned i, når talen 
falder på ordentlighed i Spar Nord. Men 
vi nærmer os samtalens afslutning, som 
giver plads til en undren: Hvorfor er det, 
at Spar Nord som bank også har et ansvar 
for, at vi kan give en god verden videre til 
næste generation? Svaret kommer kort og 
nærmest som en opfordrende invitation:
 »Fordi dem, der har mulighed for at 
påvirke, skal gøre det.«
 

’Vi skal som pengeinstitut 
tage på os at skubbe  
kunderne i den rigtige  
retning, hvor der samtidig  
er et forretningsområde.’
Ole Madsen, direktør for Kommunikation & Digital i Spar Nord
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B U S I N E S SCASE

Hos Damstahl er 
ansvarlighed en 
del af leverancen

For Damstahl ligger en stor del af ansvaret for omverdenen 
ikke kun i virksomheden selv, men i at rådgive og oplyse kunderne 
om at tage valg, som ikke kun handler om pris. 

Som stålgrossist er Damstahl allerede 
en del af en branche med stort fokus på 
bæredygtighed og genanvendelse. De har 
de seneste 10-15 år arbejdet med bære-
dygtighed i virksomheden. Og med en ny 
CSR-rapport har de taget skridtet videre.
 Damstahl har bevidst valgt at trykke 
rapporten. Den er trykt med svanemær-
ket, der lever op til de strengeste miljøkrav 
i verden.
 »Vi bliver i samfundet konstant 
bombarderet med mails, links og PDF’er, 
mens en fysisk rapport i dag er blevet 
noget helt særligt. Samtidig synes vi hos 
Damstahl, at vores budskaber bliver bedre 
visualiseret på tryk. Men det ville være 
dobbeltmoralsk at udgive en CSR-rapport, 
hvis vi valgte en tryksag, der øgede vores 

CO2-aftryk. Det er centralt for de valg, vi 
træffer, at det ikke bare er noget, vi skriver. 
Det er noget, vi gør,« forklarer Michael 
Lund, der er CEO for Damstahl.
 Han fortæller, at CSR-rapporten blev 
udarbejdet samtidig med, at COVID-19 
blev en verdensomspændende samfunds-
problematik.
 »Jeg stillede mig selv spørgsmålet, 
om vi skulle udskyde rapporten og vores 
CSR-arbejde et år. Men ansvar for vores kli-
ma og klode er for vigtigt til at lade vente.«

CO2-udledningen indskrevet i tilbuddet
Ansvar for klima og klode tager Damstahl 
ikke alene i forhold til de tryksager, de 
får produceret. Virksomheden er særligt 
opmærksom på CO2-udledningen i 

Damstahls nye 
CSR-rapport er 

svanemærket og lever 
op til de strengeste 

miljøkrav.

Af: Kristine Buske 
 Foto: Tor Trads

forbindelse med produktionen af stål. 
De fleste er nok ikke i tvivl om, at stål 
fra Asien udleder mere CO2 i produk-
tionen, end stål fra Europa gør. Derfor 
angiver Damstahl CO2-udledningen for 
produkterne i de tilbud, de udsender 
til deres kunder. Kunderne modtager 
herefter efter ønske en kvartalsvis 
opgørelse over deres CO2-udledning.
 »Vi kan ikke vælge for vores kunder, 
men vores rolle er tage ansvar ved at 
oplyse, skabe gennemsigtighed og 
rådgive omkring CO2-udledning, så vi 
på den måde kan påvirke kundernes 
måde at købe ind på. Som den største 
grossist af rustfrit stål, mener jeg, at vi 
er nødt til at tage førertrøjen.«
 Derudover vælger Damstahl 
producenter ud fra kriterier om, at 
medarbejderne bliver behandlet godt 
og har ordentlige vilkår. Præcist som 
det gælder for de danske trykkerier, så 
handler ansvar for Damstahl nemlig 
ikke kun om miljø, men også om 
respekt for medarbejdere og samfund.

Kræver mere end en CSR-rapport
Selvom CSR-rapporten er vigtig for 
Damstahls fokus på ansvarlighed over 
for kloden og vores medmennesker, så 
er den kun et skridt på vejen.
 »Man tager ikke ansvar ved bare at 
lave en flot CSR-rapport. Det gør man 
først, når den enkelte medarbejder i 
virksomheden tager ansvar over for 
kollegaer, kunder, og leverandører – 
både på arbejdspladsen og uden for 
arbejdspladsen. Og det kræver en 
gradvis kulturændring, som vi er godt 
på vej med.«  

  Xxxxx
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D O K U M E N T A T I O N

Der er konkurrence 
mellem miljømærkerne

Den danske grafiske branche har i årtier været blandt de forreste 
i den grønne omstilling, og sådan vil det også være i fremtiden. 

Af: M
artin Einfeldt 

 Foto: H
yldager Fotografi

Det er vanskeligt at forestille sig noget, 
mennesker foretager sig, som ikke efterlader 
et miljøaftryk. Det vigtige er derfor, hvordan 
vi arbejder med at minimere aftrykkene. Det 
er man opmærksom på i den danske grafiske 
branche. Samtidig er kundernes krav til pro-
dukternes miljø- og klimavenlighed med til 
at skubbe udviklingen i den gode retning.
 »I den grafiske branche er der sket store 
fremskridt: Man tilsætter ikke skadelige tung-
metaller til trykfarver, og papir bliver ikke 
bleget med kemikalier, som giver miljøskade-
ligt spildevand. Restprodukter fra afsvært-
ning af returpapir bliver genbrugt til blandt 
andet vejfyld og byggematerialer, netop fordi 
disse ikke anses for at være miljøskadelige«, 
lyder det fra GRAKOMs miljøchef Carsten 
Bøg, der fortsætter:
 »Alle disse forbedringer er sket, fordi 
virksomhedernes kunder, naboer og poli-
tikere ønskede det. Ofte er forbedringerne 
endda sket, før ønskerne blev fremsat, fordi 
virksomhederne var fremsynede nok til at 
se samfundets behov for renere teknologi i 
både papirfabrikker og trykkerier.«

Svanen har skubbet til udviklingen
Én overordnet faktor, som i høj grad har 
skubbet til den miljøteknologiske udvikling 
af tryksager de sidste 20 år, er det nordiske 
miljømærke Svanen. Udbredelse af dette mil-
jømærke blandt nordiske trykkerier har ikke 
alene sat en dagsorden i Norden, men også 
i Europa hvor leverandører som papirfabrik-
ker og farveproducenter har udviklet deres 
teknologi, så den kan matche de nordiske 
krav. Mere end 80% af de tryksager, som 

VÆR OPMÆRKSOM:

rammer markedet, er svanemærkede. 
Svanemærkning er ikke bare længere 
en fordel, men ganske enkelt en nød-
vendighed for både leverandører og 
trykkerier for at være i markedet.
 »Svanens krav er skræddersyet til 
det enkelte produkt og gælder alle 
faser af tryksagens livscyklus. Svanen 
kan samtidig ses som en designguide, 
som sikrer en optimal miljøprofil. Men 
en stærk miljøprofil kommer ikke af sig 
selv, og netop for tryksager, som ofte 
designes efter kundens ønsker, er det 
vigtigt, at kunderne ved, hvor kæmpe 
et miljøløft, de giver deres tryksager 
ved at vælge Svanen,« siger Carsten 
Bøg.

Konkurrence blandt miljømærker
Efterhånden som miljø kommer til at 
fylde mere og mere i markedet, kom-
mer der nye mærker, og der opstår en 
konkurrence blandt miljømærkerne. 
Det kræver, at vi er særligt opmærk-
somme.
 »Det er vigtigt at huske, at bare 
fordi et mærke har været her længe og 
måske lyder old school, så skal man 
altid vurdere mærket på dets relevans 
og væsentlighed – og om det er 
dokumentérbart. Her er det kun 
tryksagsrelevante miljømærker som 
Svanen og Blomsten, der virker.«

Verdens grønneste
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T R Y K S A G S I N D K Ø B E R

Sådan lyder en af de indsigter, Dansk 
Naturfredningsforening har fået ved at spørge deres 
medlemmer. Kristian Ørsted Pedersen, der er redaktør på 
foreningens magasin Natur & Miljø, er ikke i tvivl om det 
trykte magasins fordele.

Når Danmarks Naturfredningsforening, der er 
Danmarks største grønne medlemsorganisation, 
overhovedet har et trykt magasin, er det fordi, 
man har brug for et medie til at kommunikere 
kvalificeret til foreningens medlemmer. Magasi-
net taler ind i fællesskabet og holder medlem-
merne opdateret omkring aktuelle spørgsmål 
omkring dansk natur og miljø.
 »Vores undersøgelser viser, at vores medlem-
mer er ekstremt glade for magasinet. Vi har altid 
ligget mellem 94-98%, der siger, at de er tilfredse 
eller meget tilfredse med magasinet. Det er vir-
kelig godt,« fortæller redaktør for Natur & Miljø, 
Kristan Ørsted Pedersen og fortsætter:
 »Når vi spørger direkte, svarer 35%, at de 
ville melde sig ud i morgen, hvis de ikke fik et 
magasin. Og vi ville så være nødt til at gøre noget 
seriøst anderledes.« 
 Magasinet har været en vigtig kanal for Dansk 
Naturfredningsforenings medlemmer siden 
70’erne, og det har ikke kun karakter af at være 
informerende. 
 »Det er vigtigt for os at opbygge loyalitet til 
vores medlemmer. Det gør vi med magasinet, 
som signalerer, at det er det her, vi samles om,« 
lyder det fra Kristian Ørsted Pedersen. 
 Men kunne man ikke bare kommunikere og 
opbygge loyaliteten på de digitale medier?

Af: M
ette Bernt 
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D A N M A R K S 
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F O R E N I N G :

35% ville melde sig 
ud i morgen, hvis de 
ikke fik et magasin

 Her lyder det fra redaktøren, at de digitale 
medier naturligvis også er i spil. Han oplever 
blot, at når man får danskerne ind på hjemme-
siden fra de sociale medier, så klikker de typisk 
kun én gang, og så er de videre. Her ser han, at 
magasinet har andre styrker.
 »Det er en fuldstændig unik situation, at man 
har mulighed for at havne i postkassen ude hos 
danskerne. Vi kommer på den måde ind i folks 
stuer, og vi ved, at de glæder sig til, at magasinet 
kommer,« siger han. 

Verdens grønneste
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N A T U R  &  M I L J Ø 
N Å R  L A N G T  U D

Natur & Miljø er  
Danmarks største  
magasin for natur- 

interesserede læsere.

Magasinet kommer ud 
til Danmarks  

Naturfrednings- 
forenings medlemmer 

fire gange om året.

Oplagstal for 
Natur & Miljø, juni 2020: 

122.473 

Læsertal for 
Natur & Miljø, juni 2020 

318.370 
(Kilde:Index Danmark/

Gallup)

Kilde: dn.dk

’Man ved, at de store 
serverparker, der skal til for 
at servicere fx Google, har et 
energiforbrug, som overgår 

flybranchen.’
Kristan Ørsted Pedersen, redaktør for Natur & Miljø

 Modsat de meget korte læsetider, som 
kendetegner de digitale medier, så ved man, 
at mange medlemmer har fat i magasinet, der 
udkommer fire gange om året, over hele perio-
den. I hvert nummer er der nemlig en krydsog-
tværs, hvor læseren skal indsende svar, og de 
kommer til redaktøren over hele perioden. 
 »Det er nemt at klikke væk fra et nyheds-
brev, hvor man har det trykte magasin i 
længere tid. Vi ved fx, at størstedelen af vores 
medlemmer bruger mellem en halv og en hel 
time på magasinet. Så laver vi en cost benefit 
analyse, er det helt ekstremt godt, hvad vi får 
ud af at sende et trykt magasin ud til vores 
medlemmer,« lyder det fra Kristian Ørsted 
Pedersen. 
 En kommentar han uddyber med, at  
læsertallet er steget fra 240.000 til nu  
omkring 320.000. 
 »Det er et meget stærkt medie, og det er 
noget, vi har opnået gennem et langt, sejt 
træk. Det handler også om troværdighed. 
Spørger vi medlemmerne, siger 9 ud af 10, at 
de stoler på det, der står i magasinet. Jeg tror 
på, at alle vil kunne have glæde af at læse et 
magasin,« fortæller Kristian Ørsted Pedersen. 
 Dog mener han, at man skal være 
opmærksom på at lave et magasin, der er i 
orden. Man skal tale til målgruppen og følge 

de klassiske journalistiske dyder. Og så skal 
man have ekspertisen eller samarbejde med 
eksperter. 

Krav og veldokumenterede certificeringer 
Så langt, så godt, men så er der lige det 
med, at Danmarks Naturfredningsforening 
arbejder for mere natur, et renere miljø og 
en bæredygtig fremtid. Hvordan harmonerer 
det med et trykt magasin, hvor der både er 
papirforbrug og distribution?

 Også her kommer der ret klar tale fra 
Kristian Ørsted Pedersen, som ikke ser 
beviser for, at digital kommunikation er mere 
bæredygtigt end tryksagen. 
 »Man ved, at de store serverparker, der  
skal til for at servicere fx Google, har et energi- 
forbrug, som overgår flybranchen,« siger han. 
 Det betyder ikke, at man ikke er opmærk-
som på klimaet og miljøet. Magasinet Natur 
& og Miljø er derfor både svanemærket og 
FSC-mærket, og her gør det en forskel, at det 
er meget veldokumenterede certificeringer. 
 »Som forening sidder vi selv med, når det 
handler om at skærpe målene for svane-
mærket, der er et nordisk miljømærke. Og vi 
presser hele tiden på for at skærpe kravene,« 
lyder det fra Kristian Ørsted Pedersen. 

Stil krav og overvej din kommunikation
Netop det med at stille krav er en af Kristian 
Ørsted Pedersens opfordringer til andre tryk-
sagsindkøbere. Ikke bare til at få certificerede 
tryksager fra trykkerierne. Man skal også 
overveje distributionen. 
 »Vi er med i nogle faste uger, hvor der er 
nogle større omdelinger. Det betyder, at man 
i den periode deler flere tryksager ud. Det er 
billigere, og man økonomiserer med distribu-
tionen på en måde, så det mest økonomiske 
også bliver det mest bæredygtige,« uddyber 
Kristian Ørsted Pedersen og siger afsluttende
 »Og så er det bare sådan, at når man vil 
fremstille et trykt magasin miljørigtigt og 
bæredygtigt, er vi ret godt med her i Danmark. 
Gør man det her, gør man det stort set så godt, 
det kan lade sige gøre i verden.«

s.27 



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

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.     

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.  
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Verdens grønneste grafiske branche
Bliv klogere på 

trykmedansvar.dk


