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Etter flere tiår med kontinuerlig økonomisk vekst, innser 
menneskeheten nå at våre naturressurser må forvaltes 
forsvarlig. Tilgangen på olje, kull og metall er begrenset, 
følgelig må vi utvikle alternativer. Selv om enkelte 
naturressurser som tre, vann og energi, er tilgjengelig 
i ubegrensete mengder, må vi lære å forvalte disse 
råvarene på en ansvarlig og bærekraftig måte. I årene 
som kommer må vi derfor offensivt utvikle og forbruke 
fornybar energi. Tre, vann og energi er nøkkelsubstanser 
i produksjonen av papir. Det er dermed avgjørende for 
papir- og kartongindustrien at den produserer bærekraftig. 
Råmaterialene må komme fra fornybare kilder. Vannet 
må komme fra lukkede vannsykluser. Energien må være 
fornybar.  

Denne brosjyren viser de viktigste aspektene ved 
papirproduksjon, en gammel, men fortsatt levende prosess. 
Brosjyren inneholder også tips og forslag til miljøvennlig 
trykkproduksjon og troverdig kommunikasjon.

Forord

«Hvis vi ønsker at alt skal 
forbli som det er, må vi tillate 
forandringer» 

Giuseppe Tomasi 
di Lampedusa 
Italiensk forfatter,  
(1896-1957)
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Bærekraftighet, opprinnelsessertifikater, 
rettferdig handel, bevaring av 
naturressursene, fornybar energi, 
energieffektivitet. Disse begrepene var 
lenge bare miljøekspertenes domene. I 
dag er de en viktig del av papirindustriens 
hverdagsspråk. Trykkeriene og den 
grafiske industrien forsto tidlig at 
miljøansvar, klimabeskyttelse og 
ressursbeskyttelse er områder som krever 
spesiell oppmerksomhet. Løsningene 
må være grundig gjennomtenkt, og 
miljøengasjementet må være ekte.

Om det gjelder et stort trykkoppdrag, 
emballasje eller husholdning – papiret 
omgir oss, uansett hvor vi befinner oss. 
Papir er et naturlig produkt, produsert 
av overveiende fornybare råvarer. Det 
er forståelig at papir er gjenstand for 
offentlighetens kritiske blikk. Det er derfor 
avgjørende med bærekraftig skogsdrift. 
Papirbrukene arbeider innenfor svært 
strenge miljøstandarder. Samfunnsmessige 
behov må respekteres – samtidig som det 
tas omfattende miljøhensyn.

Papir og miljø
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Miljøansvarlighet, 
klimabeskyttelse og 
forvaltning av naturressurser 
– alt krever tillitvekkende 
løsninger.

Mer enn noen sinne former papiret nå 
fremtiden vår. Når det gjelder miljøet, tåler 
papir enhver sammenlikning med andre 
medier, både elektroniske og plastbaserte.

Papir og miljøet
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Møter nye utfordringer
Et av målene i Papyrus' miljøpolitikk er å 
optimalisere papirets naturlige livssyklus – 
fra treets opprinnelse i skogen gjennom alle 
stadier av produksjonen, til resirkulering og 
gjenbruk.

Hos Papyrus betyr 'optimalisere' å aktivt 
fremme bruken av råvarer fra bærekraftig 
skogsdrift. Derfor samarbeider vi bare 
med leverandører som kan dokumentere 
miljøvennlig og bærekraftig skogsdrift. 

Et annet sentralt element hos Payrus er 
transparent kommunikasjon. Vi forholder 
oss aktivt til problemområder og mener at 
både papir og papp er svært økovennlige 
materialer.

Verdens skoger – vårt felles ansvar
Manglende styring og overbeskatning 
av verdens skoger bør forårsake uro og 
bekymring i alle land.  Illegal hogst jager 
kortsiktig fortjeneste fra tropisk regnskog. I 
mange land er det fortsatt utbredt å rydde 
ny mark etter prinsippet «hugg-og-brenn». 
Andre steder fortsetter uansvarlige bønder 
å ødelegge naturlig skog for å etablere 
områder for produksjon av palmeolje- og 
sukkerplantasjer. Resultatet er at en av 
grunnpillarene for vår virksomhet er et 
strengt regelverk. Regelverket spiller en 
sentral rolle i arbeidet med å beskytte 
verdens skoger og er avgjørende, ikke bare 
for vårt omdømme men også omdømmet 
til våre kunder.

Det er dermed mange gode 
gode grunner til at vi samarbeider 
med organisasjoner som FSC® (Forest 
Stewardship Council) og GFTN (Global 
Forest Trade Network), som er WWFs 
organisasjon for beskyttelse av skog. Vi har 
samarbeidet med disse organisasjonene i 
mange år. Et eksempel: Papyrus Sveits var 
den første papirleverandøren i Europa som 
ble FSC®-sertifisert. I dag har alle Papyrus-
selskapene – fra Frankrike til Finland, fra 
Italia til Romania – et offisielt «Chain of 
custody»-sertifikat (FSC®/PEFC). For hvert år 
øker mengden sertifisert papir betydelig. 
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Leverandører alle stoler på
Papyrus er svært omhyggelig i valg 
av leverandører. Papyrus vet også å 
verdsette varige, solide relasjoner med 
sine leverandører. Det er viktig del av vår 
strategi å legge stor vekt på bærekraftighet 
– ikke bare med hensyn til kvalitet, men 
også til teknologi, og selvfølgelig miljø. 

Derfor er Papyrus aldri involvert 
med ikke-autoriserte leverandører i spot-
markedet eller leverandører av ukjent 
opprinnelse. Og for å være helt sikre 
krever vi godkjente sertifikater for all skog. 
Videre er alle våre leverandører sertifisert 
etter ISO 14001 og miljøstandarden EMAS 
(environmental management standard). 

De siste 20 årene har svært mye endret 
seg i papirindustrien. Mye som følge av 
miljø-lobbyisme og økt bevissthet blant 
forbrukere og kunder. De europeiske 
papirprodusentene har vært sterke 
pådrivere i arbeidet for forandring. De 
europeiske fabrikkene arbeider nå innenfor 
de strengeste miljøstandarder og fremhever 
balansen mellom miljøansvarlighet og 
energiforbruk. Siden 1992 har CO2-
utslippene fra de europeiske papirbrukene 

falt med 42% per tonn produsert papir 
(CEPI 2008). Industrien er også blitt langt 
mer ansvarlig med hensyn til innkjøp av 
råvarer. I tillegg er ISO-sertifisering blitt en 
godt etablert praksis. 

I dag er alle aktører innenfor 
produksjon og levering av papir svært 
opptatt av å ytterligere forbedre 
situasjonen. Diskusjonen pågår fortsatt 
på enkelte områder, men alle involverte 
er enige om at en fortsatt blomstrende 
papirindustri må reflektere bransjens 
ansvarlighet.

Papir og miljøet
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Alle Papyrusselskaper har 
dokumentasjon for hele 
sin produktkjede, et såkalt 
Chain of Custody-sertifikat, 
fra FSC® og PEFC. Papyrus 
strekker seg langt for å velge 
de rette råvareleverandørene 
og legger stor vekt på solide 
samarbeidspartnere.

Partnerskap – begges ansvar 
Som et sentralt ledd mellom produsenter 
og brukere mener Papyrus at vi har 
et særlig ansvar. Vi legger stor tyngde 
på bærekraftig skogdrift, resirkulering, 
utslippsreduksjon, energieffektivitet og en 
proaktiv holdning til beskyttelse av miljøet. 

Som både innkjøper og selger av papir 
er vi forpliktet til å arbeide tett med våre 
produsenter. Som samarbeidspartneren til 
våre kunder som kjøper papir, er det vår 
plikt å skape åpenhet innenfor de områdene 
som er av stor betydning for kundene våre, 
og sørge for at de får all den informasjonen 
de har behov for.

Vår målsetting som mellomledd er klar: 
Vi må løfte miljø og samfunnsnytte enda 
høyere opp på dagsordenen – og støtte 
våre produsenter og kunder i arbeidet for å 
skape og forbruke naturlige papirprodukter. 
Vi må aldri forsømme vårt ansvar som 
papirleverandør, og vi må gjøre alt vi kan 
for å redusere vårt eget CO2-avtrykk.

Papir og miljøet
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Alle Papyrus' salgskontorer er sertifisert 
av FSC®, i likhet med Papyrus' 
konvoluttfabrikk. Papyrus Sveits var 
Europas første sertifiserte salgskontor av 
denne typen. Den tidlige sertifiseringen 
var et tydelig signal som viste at Papyrus 
er sitt ansvar bevisst, overfor industrien. 
Et ansvar vi fortsatt tar på største 
alvor – ansvar for ansvarlig skogsdrift og 
den sentrale rollen FSC® spiller, og som 
støttes av miljøorganisasjonene, store 
befolkningsgrupper og næringslivet.

Papyrus samarbeider bare med ansvarlige 
leverandører, som har fullstendig åpenhet 
om sine innkjøpsrutiner. At en leverandør 
er FSC®-sertifisert er et sterkt argument for 
å bruke denne leverandøren, selv om dette 
ikke er det eneste kriteriet for bærekraftig 
virksomhet. Dessverre er FSC®-sertifisering 
ennå ikke tilstrekkelig godt utbredt. Bare 
en liten del av verdens skoger er sertifisert 
per i dag. Heldigvis har Papyrus gleden av 
et langvarig samarbeid og gode relasjoner 
med våre leverandører, og dette gjør det 
mulig for våre kunder å finne en kilde som 
har det rette FSC®-papiret til et hvilket som 
helt trykkoppdrag. Vårt sortiment omfatter 
også flere typer kartong, konvolutter og 
kontorpapir, og utvalget vårt øker hvert 
eneste år.

FSC® – setter standarden
FSC® er en internasjonal NGO-organisasjon 
(non-profit) som promoterer miljøvennlig, 
samfunnsnyttig og økonomisk lønnsom 
drift av verdens skogressurser. FSC® 
markedsfører også tre, produsert på 
miljøvennlige og samfunnsnyttige måter. 
FSC® arbeider på mange områder, fra 
å ta vare på skog som klodens grønne 
lunger, til å forbedre arbeidsvilkår innenfor 

skogsdriften og beskytte rettighetene til 
utsatte befolkningsgrupper.

For å kunne arbeide langsiktig på 
disse områdene ble FSC® den første 
organisasjonen i verden til å utvikle 
et system for sertifisering av ansvarlig 
skogsdrift. FSC®-regimet omfatter 
overvåkingsmekanismer for hvert stadium 
i produksjonskjeden – frem til forbruker. 
Produkter som bærer FSC®-merket er 
derfor grundig overvåket og dokumentert. 
Forbrukerne kan være trygge på at det 
treverket som utgjør deres produkt, 
stammer fra ansvarlig skogforvaltning og på 
ingen måte er et resultat av illegale kanaler 
eller lyssky virksomhet. 

Råvarer fra sertifiserte kilder
Hvor kommer de fra, råvarene som 
brukes i papirproduksjon? Hvordan 
kommer produktet frem til forbruker? 
FSC®-sertifiseringen gir utvetydige 
svar på begge disse spørsmålene. I 
begynnelsen av produksjonskjeden ligger 
et skogforvaltningssertifikat (FM). Dette 
sertifikatet gis bare til skoger som forvaltes 
ansvarlig og i streng overensstemmelse 
med FSC®s retningslinjer. Den veien 
råvarene følger, gjennom foredling, 
produksjon og fra forhandler, ledsages av 
det som kalles Chain of custody (CoC). 
Hvert ledd i denne kjeden – og hvert 
selskap – må følge strenge krav. Hvert ledd 
kontrolleres regelmessig av uavhengige 
granskere. Bare sertifiserte selskaper har 
tillatelse til å sette det svært attraktive 
FSC®-merket på produktene sine.
 
Hvordan brukes FSC®- og PEFC-etikettene?  
Se side 28

Kontrollert råvare-opprinnelse: FSC® og PEFC
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PEFC
Etter FSC® er «the Programme for the 
Endorsement of Forest Certification 
Schemes» (PEFC) etablert som det 
nest viktigste sertifikatet for skogsdrift. 
PEFC ble dannet av den europeiske 
tømmerindustrien i samarbeid med 
skogeierne. PEFC-sertifisering gir 
en enhetlig bekreftelse, og nyter 
stor anerkjennelse hos svært mange 
nasjonale, lokale og regionale 
sertifiseringsprogrammer. For eksempel 
er sertifiseringsprogrammer i USA, 
Canada og Asia også godkjent av PEFC 
som tilsvarende, og disse tillates dermed 
markedsført i Europa under PEFC-
paraplyen. PEFC er forpliktet til å sørge for 
bærekraftig skogforvaltning i forståelse og 
overensstemmelse med skogeierne. 

Kriteriene for skogforvaltning er ikke 
identiske med FSC®, men metodene 
som benyttes i overvåkingen av 
produksjonsprosessene og markedsføringen 
av produktene (chain of custody) er 
identiske.

Sertifiseringen utføres av uavhengige 
tredjeparts instanser. Noen europeiske 
skoger har FSC®- og PEFC-sertifikater. 
Det ideelle hadde vært om kriteriene 
hadde vært enda mer like innenfor de to 
sertifiseringsordningene, men dette kan vi 
per i dag ennå ikke forvente. 

FSC®s sporingskjede (chain of custody) for trykte materialer: (1) Sertifisert skog 
i henhold til FSC®s standard for skogforvaltning (FM) og Chain iof custody (CoC) 
standarder (2) Sertifisert råvareleverandør og -produsent. En bestemt andel resirkulert 
husholdningspapir kan tilsettes. (3) Sertifisert cellulose og papirbruk (4) Sertifisert 
papirgrossist (5) Sertifisert trykkeri (6) Trykt materiale kan benytte FSC®-merket

Kontrollerer råmaterialenes opprinnelse: FSC® og PEFC
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Papir er et naturlig produkt. Fra et 
miljømessig synspunkt er papir enestående 
og unikt på to måter. Det er produsert 
av fornybare råmaterialer, og det kan 
resirkuleres og gjenbrukes flere ganger. Den 
teknologien som brukes til å resirkulere og 
reprodusere brukt papir har gjort enorme 
fremskritt, og blitt kraftig forbedret de 
siste årene. Det er lenge siden noen mente 
at resirkulert papir ikke holdt tilstrekkelig 
kvalitet og stabilitet. Både teknisk og 
estetisk er høykvalitets resirkulert papir 
minst like godt som papir med jomfrufibere 
– og like unikt.

Gjenbrukte materialer, som papir laget av 
resirkulerte fibere, gir mange miljømessige 
fordeler. Ikke bare er det bra for miljøet 
å bruke færre primærressurser. Det er 
også god økonomi å gjenbruke produkter 
og råvarer, spesielt når det gjøres igjen 
og igjen. Papir var opprinnelig et av de 
viktigste materialene som ga opphav til 
filosofien «fra vugge til vugge». Tanken bak 
denne filosofien er å fortsette å ombruke 
100% av materialene, med hjelp av 
biologiske og tekniske prosesser. 

Resirkulering  
igjen, igjen og igjen
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Å bruke produkter og 
råmaterialer flere ganger er 
miljøvennlig, men også god 
økonomi, sammenliknet med 
bruk av primærressurser.

Blir det stadig mer miljøvennlig å 
resirkulere papir?
Å resirkulere papir til nytt basismateriale 
for produksjon av nytt papir, vil generelt 
forbruke langt mindre energi og vann 
enn å produsere papir av jomfrufibere. 
Ofte er det mindre behov for transport av 
råvarer – som fra papiroppsamlingssteder 
til papirbrukene – så dette er i seg selv 
mer miljøvennlig. Likevel kan vi ikke si 
at økovennlig papir kan erstatte papir 
med jomfrufibere, rett og slett fordi det 
gjenbrukte papiret ikke kan eksistere 
uten at det først har vært papir med 
jomfrufibere.

 Resirkulerer, igjen, igjen og igjen
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Resirkuleringsprosessen: Papirbrukene produserer papir på jomfrufibere og resirkulert papir (1). 
Produktene sendes til trykkerier og andre sluttbrukere (3) via papirleverandøren (2). Ved slutten 
av livssyklusen blir produktet (4) kastet (5), samlet opp (6) og sortert etter kategori. Under 
reprosesseringen (7), blir resirkulerbare fibere (8) laget av brukt papir. De resirkulerbare fibrene 
tilsettes jomfrufibere og går tilbake til papirproduksjonen. 
I Europa er det slik at hvis papiret ikke går til resirkulering, ender det som regel i en 
forbrenningsovn (A) der det genererer verdifull energi. Etter reprosessering er de gjenværende 
materialene organiske og kan brukes om igjen – i for eksempel gjødsel (B). Uten jomfrufibere blir 
det ingen gjenvinning: for å komplettere materialene brukes jomfrufibere fra sertifisert skogsdrift. 
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Produksjonsprosessen ved første 
øyekast
For at resirkuleringen skal fungere trengs en 
god infrastruktur. Vi trenger først og fresmt 
oppsamlingspunkter for papir. Dette blir 
råmaterialet, i form av 'andrehånds fibere'. 
Det brukte papiret blir gradert etter kvalitet. 
Papiravfall av god kvalitet kommer stort sett 
fra trykkmakulatur, og fra kontormiljøer. 
Dette papiret prosesseres separat fra 
papir fra husholdningsvfall. Også kartong 
separeres fra vanlig papir. Verdens ledende 
nasjoner på området papirresirkulering er 
Sveits, Tyskland og Østerrike. Disse landene 
samler inn og gjenvinner tre fjerdedeler 
av papiret. EUs gjennnomsnitt for 
papirinnsamling lå i 2008 på 65% (ERPC).

Hvordan kan brukt papir på nytt 
bli til hvitt papir som ser ut som nytt? 
Avfallspapiret blir først brutt ned og 
løst opp til fibermasse. Deretter renses 
fibrene for farge, i en avfargingsprosess. 
Endelig blir fibrene sortert etter lengde.  
Deretter blandes det inn tilsetningsstoffer 
(for eksempel fyllstoffer og farge) på 
samme måte som når en produserer 
av jomfrufibere. Dette skaper den 
nye papirmassen, som brukes i ny 
papirproduksjon. 

Den kontinuerlige 
resirkuleringsprosessen 
fungerer ikke uten gjentatt 
tilsetting av jomfrufibere. 

 Resirkulering, igjen, igjen og igjen
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Uten jomfrufibere – intet resirkulert 
papir
Resirkuleringsprosessen er avhengig 
av jevn tilgang på jomfrufibere. Papir 
kan dessverre ikke resirkuleres i det 
uendelige, selv om vi aldri har samlet 
inn så mye papir eller investert like mye 
i moderne produksjonsmetoder, som i 
de senere årene. En tommelfingerregel 
er at papirfibere kan gjenvinnes fem eller 
seks ganger. Deretter blir kvaliteten for 
dårlig og fibrene kan ikke lenger brukes 
i papirproduksjon. En betydelig del av 
avfallspapiret – opp til 25% – forsvinner i 
reprosesseringen. For eksempel må fibere 
som er for korte sorteres ut, fordi de kan 
ikke brukes om igjen.

Det rette valget: 
resirkulering tilsatt jomfrufibere
I det store bildet – som er det som teller – 
er det umulig å fastslå at den ene løsningen 
er bedre enn den andre. Vi kan likevel si, 
at å bare benytte jomfrufibere når og der 
det trengs – i kombinasjon med resirkulert 
papir, er veien å gå. Resirkulerte fibere gir 
ubetingede fordeler, spesielt for produkter 
med kort livssyklus eller der resirkulering 
ikke er aktuelt (f.eks. hygieneprodukter 
av papir). Å bare fjerne jomfrufibere er 
derfor en kortsiktig tanke, selv om det 
fremdeles er fornuftig å fremme økt bruk 
av resirkulert papir.

Resirkuleringsprosessen er 
helt avhengig av jevn tilgang 
til jomfrufibere.
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Både når det gjelder jomfrufiberpapir 
og resirkulert papir, må råvarekilder og 
produksjonsmetoder vurderes. Dersom 
råmaterialene sendes halve jordkloden 
rundt, eller forbruker store mengder energi 
fordi prosesseringen involverer rudimentær 
teknologi, er det fra et miljømessig 
synspunkt, ikke verd anstrengelsen.  
Slik er det heldigvis ikke i Europa, der 
brukt papir stort sett resirkuleres i 
opprinnelsesregionen. Faktisk blir 83% 
av det papiret som samles inn i Europa, 
resirkulert i Europa  (2008, ERPC). Og 

mens vi er inne på det: I dag finnes også et 
variert utvalg hybrid-papirer som er laget 
av en blanding av resirkulerte fibere og 
jomfrufibere.  

Se side 30 for mer informasjon om de ulike 
resirkulerings-merkene.

 Resirkulering, igjen, igjen og igjen
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I klimadebatten har papiret stått høyt 
på agendaen. Dette er forståelig: for 
å opprettholde likevekten –  balansere 
utslippene – må vi ikke bare redusere CO2-
utslippene dramatisk, vi må også sørge for 
sunn skog og bærekraftig forvaltning.

Det er to ting som gjør papiret unikt 
i økologisk forstand, og begge er av stor 
betydning i miljødebatten. Papir er laget 
av tre, som er en fornybar ressurs. Så hvis 
vi opprettholder bærekraftig og ansvarlig 
forvaltning av skogressursene vil skogene 
forbli intakte med tanke på kommende 
generasjoner. For det andre, kan papir 
brukes om igjen, flere ganger. Og når 
papiret nærmer seg slutten av livssyklusen, 
brukes det til å generere energi. Enhver 
miljødebatt må vise det store bildet. 
Sensasjonsoverskrifter som 'Papir sparer 
skog' eller  'Papir er årsaken til verdens 
avskoging' bare forsimpler debatten.  

CO2-avtrykk
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Papyrus ser behovet for å 
beskytte verdens skoger

Noen nøkkelfakta
CO2 oppstår når karbonbaserte råvarer som 
olje eller tre, brennes. Trærne forbruker 
atmosfærisk CO2 i sin vekstprosess, som 
en del av den naturlige syklusen – og 
de produserer oksygen, som vi alle er 
avhengig av. De siste årtienes høye 
forbruk av fossile brensler som kull og 
olje, har skapt ubalanse i de naturlige 
gassene – skogene er ikke lenger i stand 
til å absorbere all den CO2-gassen som 
produseres. Et direkte resultat av dette er  
klimakrisen.

Vi hos Papyrus mener det er et akutt 
behov for å gjøre hva vi kan for å beskytte 
verdens skoger. Følgelig støtter vi aktivt 
produkter som har sin opprinnelse i 
bærekraftig, sertifisert skog, en type skog 
det blir mer og mer av. I kombinasjon med 
økt produksjon av høygrads resirkulert 
papir, bidrar vi til å hindre økte utslipp av 
CO2 i atmosfæren, og begrenser erosjonen 
av jordens naturområder.  

CO2-avtrykk
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CO2-utslipp og 
papirproduksjon
Selv om råvarer fra sertifiserte skoger 
allerede er karbonnøytrale, vil de 
prosessene de gjennomgår på senere 
stadier, forårsake CO2-utslipp. Særlig 
når massen behandles, noe som er en 
energikrevende prosess. Energieffektiviteten 
i prosessindustrien har de senere årene 
vært gjenstand for grundige undersøkelser, 
og en rekke forbedringer er gjennomført 
for å redusere de høye energikostnadene. 
Nye krav ble dessuten tatt inn i Kyoto-
protokollen, som også hart ført til sterkt 
reduserte CO2-utslipp.

Papyrus støtter denne utviklingen. 
Selskapet har faktisk krevd at samtlige 
underleverandører sertifiseres i henhold til 
kravene i ISO 14001. Mange må dessuten 
holde seg innenfor de strenge standardene 
innenfor den europeiske standarden EMAS. 
Siden 1990 har CO2-utslippene for hvert 
tonn papir produsert ved europeiske 
papirbruk blitt kuttet med hele 42%. Fordi 
papirforbruket siden da har steget, er den 
totale reduksjonen likevel på bare 8% (CEPI, 
2008).

Papirets CO2-avtrykk omfatter alle utslipp forårsaket av hogst og fiberfremstilling (2) 
pluss produksjonsutslipp fra fossilt brensel (3). Det omfatter dessuten utslipp generert fra 
leverandører som produserer tilsetninger (4). Disse kommer fra kraftproduksjon (5) og 
transport (6), helt til papiret forlater papirbruket.  

CO2-utslipp fra trykksaker inkluderer også utslipp forårsaket av 
transport utenfor papirbruket (7), logistikk  (8) og alle stadier 

av grafisk produksjon (9).
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Siden 1990 er CO2-utslippene for hvert 
tonn papir produsert ved europeiske 
papirbruk, kuttet med hele 42%. 

CO2-avtrykk
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Papirets CO2-avtrykk
Begrepet 'CO2-avtrykk' brukes for å referere 
til den totale miljøbelastningen. Det oppgis 
i karbondioksid (CO2) og andre former for 
drivhusgasser (GHGs) som er i stand til å 
øke drivhuseffekten og klimaforandringer. 
Den enheten som brukes for å måle et 
CO2-avtrykk er kilogram av CO2 – eller mer 
nøyaktig 'tilsvarende kilo CO2' – siden andre 
drivhusgasser (som metan) oppgis i sin 
tilsvarende CO2-belastning på klimaet.

Papirets CO2-avtrykk inkluderer dermed 
alle stadier av papirets livssyklus, fra skogen 
til produksjonen, videre gjennom hele 
verdikjeden inkludert forbruk, resirkulering 
og kasting. Å regne ut det nøyaktige 
CO2-avtrykket er derfor en svært kompleks 
prosess. Dette gjør at begrepet CO2-avtrykk 
tolkes forskjellig av ulike mennesker, 
avhengig av hvilke systemer og kalkulatorer 
som benyttes. Hvis dataene skal ha mening, 
og GHG-målinger for hvert papirprodukt 
skal tas på alvor, er det påkrevd med 
en nøyaktig definisjon av hva som skal 
inkluderes og hva som skal holdes utenfor 
i en CO2-kalkyle – spesielt når behovet er å 
foreta en sammenlikning. 
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Det foreligger ennå ingen standard for 
beregning av  CO2-utslipp. Resultatet er at 
det ikke finnes noen nøyaktig modell eller 
kalkyle for å sammenlikne CO2-avtrykket for 
ulike papir-typer. Men dette er en akseptert 
tommelfingerregel: Jo kortere transport, 
desto bedre. Likevel står transporten bare 
for en liten andel av de totale utslippene. 
Produksjonsfasilitetene, som er en del av 
prosesseringskjeden, må derfor også bli 
så energieffektive som mulig. En bør også 
erstatte fossilt brennstoff med fornybare 
energikilder (biobrensel) der det er mulig. 

I dag bruker europeiske papirbruk 
mer enn 50% av sin primærenergi fra 
økovennlig, nesten karbonnøytral biomasse 
(2008, CEPI). Dette er spesielt viktig for 
oss i Papyrus, og forklaringen på at bruken 
av biobrensel har en så sentral plass i 
vårt miljøprogram. Vi er fullt klar over at 
CO2-utslipp bare er en av flere faktorer i 
vurderingen av papir som et miljøvennlig 
produkt. Derfor løfter vi også frem bruken 
av råmaterialer fra bærekraftige skoger 
som et viktig verktøy i arbeidet for å hindre 
klimaendringer.

I europeiske papirfabrikker 
kommer mer enn 50% 
av energien fra fornybare 
energikilder.

CO2-avtrykk
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CO2-nøytralt papir
Et produkt eller en tjeneste kan beskrives 
som CO2-nøytralt så lenge de utslippene 
produktet forårsaker kan kompenseres 
andre steder – for eksempel gjennom 
klimakvoter. For å regne ut utslippsvolumet 
som blir klimakvoter, bruker man CO2-
avtrykket.

Det er faktisk mulig å kompensere 
utslipp, fordi drivhusgassene (GHGs) 
agerer over hele kloden. Stedet der 
utslippene forårsakes er irrelevante - det 
samme gjelder stedet der de unngås 
eller reduseres. Klimakvoter oppnås ved 
å investere i internasjonalt anerkjente 
klimatiltak. Disse kanalene finansierer 
energisparingsprosjekter. Klimakvoter 
er frivillig og basert på de samme 
mekanismene som ble skissert i Kyoto-
avtalen.

Å hjelpe miljøet gjennom frivillig 
støtte til klimakvoteprosjekter er ikke 
bare veldedighet – det er også fornuftig, 
så lenge målsettingen for prosjektet er 
anerkjent og respektert. 
Klimakvoter er ikke nødvendigvis hele 
løsningen på klimaproblemet, men det er 
en måte for næringslivet å gjøre noe med 
de utslippene det forårsaker. Selv om et 
produkt eller en tjeneste hevdes å være 

CO2-nøytral, betyr det ikke at det ikke har 
forårsaket utslipp – det betyr bare at de er 
kompensert med kvoter. 

I likhet med at det mangler bindende 
standarder for å kalkulere CO2-utslipp, har 
vi heller ingen standard for å definere hva 
et CO2-nøytralt produkt er. Dette gjør det 
vanskelig å skille mellom de gode og de 
mindre gode produktene. Det finnes også 
forskjellige kalkuleringsmetoder, og mange 
av dem er ikke åpne for innsyn. Ofte er de 
tallene som presenteres ikke verifisert av en 
uavhengig tredjepart, slik det blir praktisk 
talt umulig å gjennomføre meningsfylte 
samenlikninger av kompenseringskvoter 
for ulike typer papir. Å prøve og forstå 
ulike papirtypers innvirkning på miljøet er 
derfor nesten meningsløst. Det er derfor 
avgjørende at enhver uttalelse som gjelder 
produkters og tjenesters CO2-nøytralitet 
dokumenteres, med omfattende og åpen 
dokumentasjon. 
 

Når et produkt beskrives som 
karbonnøytralt betyr det ikke at 
det ikke forårsaker utslipp – men at 
utslippene er kompensert gjennom 
klimakvoter. 

CO2-avtrykk



82

Den beste tilnærmingen: 
analyser, reduksjoner og klimakvoter
Den beste måten å beskytte miljøet på, 
er å ta tak i årsakene til og å redusere 
CO2-utslipp. Produksjonsmetodene 
må overvåkes og forbedres løpende, i 
likhet med resten av produksjons- og 
leverandørkjeden. Dette er den eneste 
måten vi kan skape et grunnlag som kan 
forhindre utslipp og oppnå betydelige 
reduksjoner – spesielt på de områdene 
der reduksjonene virkelig vil bety noe. 
En gylden regel innenfor klimabekyttelse 
er først å forhindre, deretter å kutte og 
endelig kompensere, utslipp som er 
umulige å unngå.

En oppfinnelse som fortjener ros: CO2-
nøytrale trykksaker
Den grafiske industrien fortjener ros for 
ekte engasjement i arbeidet for å beskytte 
miljøet. Stadig flere trykkerier tilbyr nå 
CO2-nøytrale produkter. Noen trykkerier er 
til og med blitt CO2-nøytrale bedrifter. En 
enkel og svært effektiv løsning. I stedet for 
å investere store mengder tid og penger 

Trykkindustrien har allerede 
oppdaget hvordan den kan ta del 
i arbeidet med å beskytte miljøet. 
Papyrus anbefaler trykkeriene å ha 
fokus på CO2-nøytrale trykkprosesser 
og ikke bare CO2-nøytralt papir. 

(1) Analyse: Kalkulere CO2-avtrykket, kartlegge klart definerte stadier i produktets livssyklus 
på linje med drivhusgassprotokollen (GHP). (2) Redusere og unngå: tiltak for å redusere 
utslippene gjennom å endre handlingsmønstre, velge nye prosesser og teknologier, håndplukke 
råmaterialer, energikilder, etc. (3) Klimakvoter: kompensasjon for uunngåelige utslipp gjennom 
å investere i bærekraftige klimaprosjekter. 



83

i forsøket på å dokumentere livssyklusen 
til hvert enkelt produkt, kalkulerer de rett 
og slett de totale utslippene ved slutten 
av produksjonskjeden. Alt er basert på fritt 
tilgjengelige data. Trykkeriene kan også vise 
at de arbeider for å bekytte miljøet ved å 
understreke at en stadig større del av deres 
produkter kompenserer for drivhusgasser.

Papyrus anbefaler et sterkere fokus på 
CO2-nøytrale trykkprosesser enn på CO2-
nøytralt papir – et trykkeri som bruker CO2-
nøytralt papir skaper ikke nødvendigvis 
CO2-nøytrale produkter. Skulle de klare 
dette, måtte de også inkludere trykk- og 
ferdiggjøringsprosessene i regnestykket.

Sterkt miljøvennlig er bedre enn CO2-
nøytralt
Vi tar arbeidet med å redusere CO2-
avtrykk fra våre produkter og tjenester 
svært alvorlig, og jobber tett med 
våre leverandører, kunder og andre 
samarbeidspartnere på løpende basis. Helt 
til de tydelige og enhetlige standardene 
er på plass foretrekker Papyrus å være 
forsiktige med hensyn til å markedsføre 
CO2-nøytralt papir og heller løfte frem alle 
fordelene knyttet til helhetlig CO2-nøytral 
produksjon. Det siste vi ønsker er å skape 
usikkerhet. For oss er det viktigere å tilby 
produkter som er sterkt miljøvennlige, og 
kommunisere åpent. 

CO2-avtrykk
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Nyttige råd og praktiske tips

Hvordan bruke FSC®- og PEFC-merker
Flere FSC®-merker kan brukes på produkter og tjenester, avhengig av hvordan råmaterialene 
er sammensatt. Alle etiketter er varemerkebeskyttet og kan bare brukes av selskaper med 
godkjente sertifikater innenfor de strenge retningslinjene i FSC®. Alle merker er delt inn i 
underkategorier og kommer i varierte utgaver med hensyn til form, farge, innhold og språk. 

FSC® Mix
Dette er det mest brukte merket for 
papirproduksjon. Merket er basert på 
en kompensasjonsmodell som tillater 
papirbrukene å opprettholde fleksibel 
produksjon. Selv om etterspørselen etter 
FSC®-merker er sterkt stigende, er det 
ennå på langt nær tilstrekkelige mengder 
fibere som kommer fra FSC®-sertifiserte 
skoger. Den kompensasjonsmodellen 
som brukes under dette merket er 
et kreditteringssystem der rene FSC® 
råmaterialer må kjøpes av produsenten 
for hvert kilo FSC® Mix-papir som selges. 
Råmaterialene kan blandes i produksjonen. 
Et viktig aspekt med dette merket er at 
det usertifiserte råvarevolumet stammer 
fra kontrollerte kilder (FSC®-kontrollert 
skog) slik at det stemmer overens med de 
bestemmelsene som utelukker skog fra 
illegal hogst og ukjente kilder.

FSC® Recycled
For å kunne benytte merket FSC® 
Recycled, må avfallspapiret alltid komme 
fra papirinnsamling, og må være brukt. 
Den tekniske termen for slikt papir er 
'post-consumer' (etter forbruker) slik at ikke 
noe av dette papiret kommer fra industriell 
produksjon. Dette merket var det første 
som oppnådde internasjonal anerkjennelse. 
Til forskjell fra den tyske Blå Engel 
('Blauer Engel'), bekrefter FSC® Recycled-
merket råmaterialenes opprinnelse, ikke 
produksjonsprosessen.

FSC® Mix included ercycled content
Dette merket er en underkategori av FSC® 
Mix-merket. Jombrufibere kan tilsettes en 
viss mengde resirkulerte fibere, men disse 
må holde FSC® resirkuleringsstandard. 
Sertifiserte produkter bærer merket FSC® 
Mix og kan også inneholde den tilsatte 
mengden resirkulert materiale. Forøvrig er 
kravene de samme som for FSC® Mix.
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Et godt og sikkert valg
FSC®-merkene er en bekreftelse på at 
trykksaker laget av brukt kontorpapir 
kommer fra råmaterialer fra bærekraftige 
kilder. Selskaper som bruker trykksaker og 
emballasje med FSC®-merket, sender et 
viktig signal til sine medarbeidere, kunder 
og samarbeidspartnere som viser at de tar 
ansvar for å beskytte miljøet.

Bruk av FSC®-merket 

Bruk på emballasje og trykksaker
FSC®-merker kan bare brukes av selskaper 
som har oppnådd FSC®-sertifisering. 
Med unntak av helt spesielle tilfeller er 
trykkeriene ansvarlig for korrekt bruk 
av merker. Ikke-sertifiserte selskaper har 
ikke tillatelse til å bruke merket. Utsagn 
som 'Trykt på FSC®-papir' er ikke anbefalt 
som alternativ til logo. Og med god 
grunn: FSC® aksepterer ikke denne typen 
merking, fordi den ikke garanterer at de 
nødvendige uavhengige kontrollene er blitt 
gjennomført.

Bruk av merket hos byråer og formgivere som 
lager trykksaker
FSC®-merket kan bare rekvireres av 
trykkeriet. Hvis flere trykkerier er 
involvert, vil merkene inneholde ulike 
sertifiseringsnumre. Trykkeriet er ansvarlig 
for at de formelle kravene til merking er 
fulgt, så det er viktig å skaffe bekreftelse 
tidlig og koordinere informasjonen. 
Ikke-sertifiserte trykkerier har ikke tillatelse 
til å produsere trykksaker med FSC®-
merke, selv om de er i stand til å bevise 
at trykkjobben er gjort på FSC®-sertifisert 
papir.

Merker for forhandlere og detaljister 
Firmaer som leverer FSC®-godkjente 
produkter til sluttbrukere, trenger ingen 
sertifisering. For eksempel leverandører 
av kontorpapir. Men produktet de leverer 
må være merket med det merket som 
tydelig viser ID-nummeret til den sertifiserte 

Bruk av PEFC-logo 
Reglene for PEFC-merking er nesten de 
samme som for FSC®. PEFC krever i tillegg 
sporbarhet, og bruk av merket er begrenset 
til organisasjoner med PEFC-sertifisering. 
Selv om også PEFC bruker flere merker med 
egne tekster og resirkuleringssymboler, viser 
den enkleste versjonen merket og merkets 
nummer. Det finnes ingen form for PEFC-
lisens for bruk på annet enn emballasje (for 
eksempel for å viser sertifisering i kataloger, 
eller på nettet). Hvis forhandlere ønsker å 
bruke PEFC-logoen ved siden av sin egen, 
trenger firmaet sertifisering. Alternativt kan 
de bruke leverandørens logo og plassere 
den ved siden av leverandørens produkt. 

leverandøren. Hvis en forhandler ønsker å 
reklamere for FSC®-produkter, i en katalog, 
i annonser eller på en nettside og vise 
merket separat (ikke på selve produktet) må 
de søke egen FSC®-lisens. FSC® har disse 
reglene for å hindre misbruk av merket og 
stoppe markedsføringen av papir med falsk 
merking.

Merke-lisenser kan fås mot et mindre 
honorar hos lokale FSC®-organisasjoner. 
Tillatelse til å bruke merket betyr at 
lisenshavere kan vise FSC®-merket i 
produktreklame, men de kan ikke plassere 
merkene på produktene. Bare FSC®-
sertifiserte selskaper har lov til å sette 
FSC®-merker på produkter 
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Blå Engel (Blauer Engel)
Den Blå Engel er et miljømerke etablert 
av den tyske statens miljøkontor for papir 
produsert av papir fra husholdninger. 
Merket er også anerkjent i andre europeiske 
land. Produkter merket med Blå Engel 
tilfredsstiller strenge miljøkrav, ikke bare 
med tanke på helse og sikkerhet, men er 
også velegnet for visse bruksområder. Den 
eneste ulempen med papir merket med 
Blå Engel er hvitheten, som er forårsaket av 
de råmaterialene og produksjonsmetodene 
som er benyttet. Den Blå Engel betraktes av 
mange som det strengeste godkjenningen 
for resirkulert papir.

FSC® 100% Resirkulert
Dette merket var det første 
resirkuleringsmerket som oppnådde 
internasjonal anerkjennelse. For å 
bruke merket FSC® Recycled,  må 
råmaterialene stamme fra papir-innsamling 
– for eksempel må papiret være 100% 
avfallspapir fra husholdninger, som for 
Blå Engel. Produktene må ikke inneholde 
produksjonsavfall. Til forskjell fra Blå Engel 
er produkter med dette merket sertifisert 
med hensyn til råvarenes oprinnelse, og 
ikke produksjonsprosessen.

Hvordan bruke resirkuleringssymboler

Ulike merker 
Selv om papir er resirkulert, er det ikke mulig å si hvor råmaterialene stammer fra. Vi kan 
likevel si at papir som er resirkulert, er papir som allerede har vært brukt minst én gang. 
Dermed blir det «avfall». Det kan synes opplagt, men det er et faktum at resirkulert papir 
koster litt mer enn papir laget av jomfrufibere. Dette er fordi produksjonen er dyrere. Noen 
papirkvaliteter som er merket som resirkulert, er egentlig delvis laget av avfallspapir fra et 
papirbruk.

Resultatet er at resirkulert papir graderes i henhold til strenge miljøstandarder. 
Høykvalitetspapir fra Papyrus er alltid merket med anerkjente miljø-merker, slik at alle våre 
strategiske papir-varemerker er produsert innenfor de strengeste miljøstandarder.
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FSC® Mix med resirkulerte bestanddeler
Merket «FSC® Mixed Sources» inneholder 
de tre buede pilene fra det universelle 
resirkuleringssymbolet for å indikere at 
papiret er delvis produsert av papir fra 
husholdninger og delvis av jombrufibere fra 
sertifiserte skoger. Denne typen produkter 
kalles også hybridprodukter. Miljømessig 
gradering av dette papiret begrenser 
seg til råvarenes opprinnelse (jomfrufibre 
og gjenvinning). Produksjonsprosessene 
omfattes ikke av dette merket.

Det universelle gjenvinningssymbolet  
(the Moebius loop)
I denne sammenhengen vil det være feil 
å utelate tradisjonelle resirkuleringsmerker 
som har vært brukt i ulike versjoner og 
formater i mange år, og ikke bare for 
papir. Disse merkene er ikke beskyttet 
og gir ingen dokumentert indikasjon på 
produktets faktiske kvalitet. Det finnes 
to hoved-formater: enten oppgir de den 
andelen resirkulert materiale produktet 
inneholder, eller det oppgir om et produkt 
i seg selv er egnet for resirkulering. Dette er 
selvsagt to svært forskjellige opplysninger, 
så dessverre kan disse merkingene føre til 
stor forvirring. Derfor anbefaler vi forsiktig 
bruk.

Nyttige råd og praktiske tips
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•• dette aspektet er spesielt godt utviklet

Merke

Betegnelse FSC® PEFC EU Ecolabel Den Nordiske Svanen Blå Engel ECF TCF PCF CO2-nøytral

O
ve

rb
lik

k 
ov

er
 m

ilj
ø-

 o
g 

kv
al

ite
ts

m
er

ke
r

Beskyttet bruk • • • • •

Tre/fibere •• •• • •

Resirkulerte fibere •• • • • •• •

Sporingskjede •• ••

Kjemikalier • • •• • • •

Energiforbruk • •

Utslipp til luft • •

Vann • • • • •

Avfall • •

Produkt CO2-avtrykk •

Samfunnsmessige aspekter •• •
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Myndighet, logoorganisasjon Forest Stewardship Council Programme of the Endorsement of Forest 
Certification Schemes

EU-Kommisjon Nordisk Øko-merke-organisasjon Statlig tysk miljø-byrå (tildeler miljømerking) Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett 
 

Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Ingen offisiell etikett, etiketter på markedet 
kommer fra forskjellige tilbydere av 
klimanøytrale papirtyper og trykkprosesser 

Internett www.fsc.org www.pefc.com www.eco-label.com www.nordic-ecolabel.org www.blauer-engel.de

Produktgrupper Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Resirkulert papir og mange andre 
produktgrupper og tjenester

Papir produsert av delvis klorfritt, blekede 
fibere

Papir produsert av totalt klorfritt blekede 
fibere

Resirkulert papir produsert av prosesserte 
klorfrie fibere

Papir og kartong, trykkprosesser, transport, 
andre produkter og tjenester

Bruk på trykksaker Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på FSC®-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret virkelig 
er et FSC®-papir, er ingen selvfølge.

Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på PEFC-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret 
virkelig er et PEFC-papir er ingen selvfølge.

Dette merket kan ikke brukes på trykksaker. 
Det finnes en merkingsstandard for papir men 
ikke for trykkprosessen. Det er likevel tillatt 
å indikere hvilket papiret som er brukt, på 
betingelse av at produsentens lisensnummer 
oppgis (for eksempel: «trykt på papir som er 
tildelt EU Ecolabel AT/11/001»).

Merket kan bare brukes på trykksaker fra 
sertifiserte trykkerier. Hele trykkprosessen 
er evaluert, inkludert trykkfarger, lakker og 
tilsetningsstoffer. Det er mulig å godkjenne 
trykkerier i hele Europa, men i praksis foregår 
dette bare i Skandinavia og Island.

Merket kan i prinsippet brukes på trykksaker. 
Men godkjenningsprosessen er veldig 
kompleks, og forbundet med krav som også 
omfatter trykkfarger og klebestoffer.

Merket, eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan i prinsippet 
brukes på trykksaker. Vi anbefaler likevel at 
denne informasjonen gis med stor forsiktighet, 
ettersom ECF-bleket papir er standard i Europa 
og bare representerer minimal økologisk 
tilleggsverdi. 

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

En klimanøytralt merke bør bare brukes 
i tilknytning til en godkjent klimanøytral 
trykkprosess. Det er en generell regel 
at en etikett brukes med et individuelt 
sporingsnummer. Hvis det bare brukes papir 
produsert med klimanøytrale midler, er det 
ikke korrekt å bruke merket for klimanøytral. 
Også tekst av typen «trykt på klimanøytralt 
papir» kan føre til misforståelser, og anbefales 
ikke.

Bruk i produktreklame Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. En merkelisens fra FSC® er påkrevet 
dersom man ønsker å markedsføre et produkt 
med et merke (for eksempel kontorpapir i 
kataloger eller på internett).

Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. Det samme gjelder i forbindelse med 
markedsføring av et PEFC-produkt med merke 
(for eksempel kontorpapir i kataloger eller på 
internett). Men sertifiserte leverandører av et 
PEC-produkt kan på visse betingelser tillate at 
enkelte forhandlere bruker merket.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt EUs Ecolabel (for eksempel kontorpapir 
i kataloger eller på internett), kan merket 
hentes på EU Ecolabels hjemmesider, og 
brukes på visse betingelser.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt den Nordiske Svanen (for eksempel 
kontorpapir i kataloger eller på internett), 
kan merket hentes på hjemmesidene til 
den Nordiske Svanen, og brukes på visse 
betingelser.

Kan benyttes på trykksaker, men bare dersom 
de er produsert på papir som er tildelt Blå 
Engel. Krever lisensavtale.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Klimanøytrale produkter (for eksempel 
kontorpapir) kan markedsføres med merket for 
CO2-nøytral. Bruken av dette merket er ikke 
regulert. Ettersom det ikke foreligger noen 
internasjonal definisjon for klimanøytralitet, 
bør bruken ledsages av en detaljert beskrivelse. 
(Hvilke faktorer er tatt med i evalueringen? 
Hvilke klimaprosjekter ble det investert i, og 
så videre.)

Betingelser Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Merkenummeret med den tilhørende 
referansen kan brukes på trykksaker, men bare 
dersom de bare er produsert på papir som er 
tildelt EUs Ecolabel.

Kan benyttes av sertifiserte trykkerier, på 
trykksaker  som bare inneholder papir merket 
med Svanen eller EUs Ecolabel.

Kan benyttes på trykksaker som bare 
inneholder papir merket med Blå Engel. 
Lisensavtale er påkrevet.

Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. En klimanøytral trykkprosess må overvåkes av 
en godkjent ekspert. Påstander om bruk av 
klimanøytralt papir må undersøkes grundig, og 
det må fremlegges detaljert dokumentasjon for 
å bekrefte produktets troverdighet.

Spesielle krav Hvert merke kan identifiseres ved sitt unike 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det dermed mulig å 
spore trykkeriet via FCS' database.

Hvert merke kan identifiseres ved et unikt 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det mulig å spore 
trykkeriet via FCS' database.

En trykkstandard for EU Ecolabel er under 
utarbeidelse.

Den Nordiske Ecolabel tilsvarer EU Ecolabel, 
og erstattes i økende grad av sistnevnte.

I kategorien papir er den Blå Engel bare tildelt 
resirkulert papir.

Hos produksjonssteder som bruker den 
best tilgjengelige teknologien, er de 
miljømessige påvirkningene eller ECF og TCF 
sammenliknbare.

TCF og PCF er identiske med hensyn til 
produksjonsprosesser. Med PCF (klorfri 
prosessering), TCF blekeprosesser er generelt 
beskrevet når det gjelder resirkulert papir.

Dersom det resirkulerte materialet stammer 
fra papir fra ulike kilder er det bare 
blekeprosessen som er klorfri, ikke papiret.

Ettersom det ikke foreligger noen definisjon 
på klimanøytrale produkter og tjenester, 
kan vi forvente å få definisjoner, normer og 
standarder for dette i årene som kommer.

En kikk på miljømerkene



Merke

Betegnelse FSC® PEFC EU Ecolabel Den Nordiske Svanen Blå Engel ECF TCF PCF CO2-nøytral
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Beskyttet bruk • • • • •

Tre/fibere •• •• • •

Resirkulerte fibere •• • • • •• •

Sporingskjede •• ••

Kjemikalier • • •• • • •

Energiforbruk • •

Utslipp til luft • •

Vann • • • • •

Avfall • •

Produkt CO2-avtrykk •

Samfunnsmessige aspekter •• •
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Myndighet, logoorganisasjon Forest Stewardship Council Programme of the Endorsement of Forest 
Certification Schemes

EU-Kommisjon Nordisk Øko-merke-organisasjon Statlig tysk miljø-byrå (tildeler miljømerking) Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett 
 

Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Ingen offisiell etikett, etiketter på markedet 
kommer fra forskjellige tilbydere av 
klimanøytrale papirtyper og trykkprosesser 

Internett www.fsc.org www.pefc.com www.eco-label.com www.nordic-ecolabel.org www.blauer-engel.de

Produktgrupper Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Resirkulert papir og mange andre 
produktgrupper og tjenester

Papir produsert av delvis klorfritt, blekede 
fibere

Papir produsert av totalt klorfritt blekede 
fibere

Resirkulert papir produsert av prosesserte 
klorfrie fibere

Papir og kartong, trykkprosesser, transport, 
andre produkter og tjenester

Bruk på trykksaker Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på FSC®-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret virkelig 
er et FSC®-papir, er ingen selvfølge.

Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på PEFC-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret 
virkelig er et PEFC-papir er ingen selvfølge.

Dette merket kan ikke brukes på trykksaker. 
Det finnes en merkingsstandard for papir men 
ikke for trykkprosessen. Det er likevel tillatt 
å indikere hvilket papiret som er brukt, på 
betingelse av at produsentens lisensnummer 
oppgis (for eksempel: «trykt på papir som er 
tildelt EU Ecolabel AT/11/001»).

Merket kan bare brukes på trykksaker fra 
sertifiserte trykkerier. Hele trykkprosessen 
er evaluert, inkludert trykkfarger, lakker og 
tilsetningsstoffer. Det er mulig å godkjenne 
trykkerier i hele Europa, men i praksis foregår 
dette bare i Skandinavia og Island.

Merket kan i prinsippet brukes på trykksaker. 
Men godkjenningsprosessen er veldig 
kompleks, og forbundet med krav som også 
omfatter trykkfarger og klebestoffer.

Merket, eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan i prinsippet 
brukes på trykksaker. Vi anbefaler likevel at 
denne informasjonen gis med stor forsiktighet, 
ettersom ECF-bleket papir er standard i Europa 
og bare representerer minimal økologisk 
tilleggsverdi. 

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

En klimanøytralt merke bør bare brukes 
i tilknytning til en godkjent klimanøytral 
trykkprosess. Det er en generell regel 
at en etikett brukes med et individuelt 
sporingsnummer. Hvis det bare brukes papir 
produsert med klimanøytrale midler, er det 
ikke korrekt å bruke merket for klimanøytral. 
Også tekst av typen «trykt på klimanøytralt 
papir» kan føre til misforståelser, og anbefales 
ikke.

Bruk i produktreklame Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. En merkelisens fra FSC® er påkrevet 
dersom man ønsker å markedsføre et produkt 
med et merke (for eksempel kontorpapir i 
kataloger eller på internett).

Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. Det samme gjelder i forbindelse med 
markedsføring av et PEFC-produkt med merke 
(for eksempel kontorpapir i kataloger eller på 
internett). Men sertifiserte leverandører av et 
PEC-produkt kan på visse betingelser tillate at 
enkelte forhandlere bruker merket.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt EUs Ecolabel (for eksempel kontorpapir 
i kataloger eller på internett), kan merket 
hentes på EU Ecolabels hjemmesider, og 
brukes på visse betingelser.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt den Nordiske Svanen (for eksempel 
kontorpapir i kataloger eller på internett), 
kan merket hentes på hjemmesidene til 
den Nordiske Svanen, og brukes på visse 
betingelser.

Kan benyttes på trykksaker, men bare dersom 
de er produsert på papir som er tildelt Blå 
Engel. Krever lisensavtale.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Klimanøytrale produkter (for eksempel 
kontorpapir) kan markedsføres med merket for 
CO2-nøytral. Bruken av dette merket er ikke 
regulert. Ettersom det ikke foreligger noen 
internasjonal definisjon for klimanøytralitet, 
bør bruken ledsages av en detaljert beskrivelse. 
(Hvilke faktorer er tatt med i evalueringen? 
Hvilke klimaprosjekter ble det investert i, og 
så videre.)

Betingelser Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Merkenummeret med den tilhørende 
referansen kan brukes på trykksaker, men bare 
dersom de bare er produsert på papir som er 
tildelt EUs Ecolabel.

Kan benyttes av sertifiserte trykkerier, på 
trykksaker  som bare inneholder papir merket 
med Svanen eller EUs Ecolabel.

Kan benyttes på trykksaker som bare 
inneholder papir merket med Blå Engel. 
Lisensavtale er påkrevet.

Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. En klimanøytral trykkprosess må overvåkes av 
en godkjent ekspert. Påstander om bruk av 
klimanøytralt papir må undersøkes grundig, og 
det må fremlegges detaljert dokumentasjon for 
å bekrefte produktets troverdighet.

Spesielle krav Hvert merke kan identifiseres ved sitt unike 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det dermed mulig å 
spore trykkeriet via FCS' database.

Hvert merke kan identifiseres ved et unikt 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det mulig å spore 
trykkeriet via FCS' database.

En trykkstandard for EU Ecolabel er under 
utarbeidelse.

Den Nordiske Ecolabel tilsvarer EU Ecolabel, 
og erstattes i økende grad av sistnevnte.

I kategorien papir er den Blå Engel bare tildelt 
resirkulert papir.

Hos produksjonssteder som bruker den 
best tilgjengelige teknologien, er de 
miljømessige påvirkningene eller ECF og TCF 
sammenliknbare.

TCF og PCF er identiske med hensyn til 
produksjonsprosesser. Med PCF (klorfri 
prosessering), TCF blekeprosesser er generelt 
beskrevet når det gjelder resirkulert papir.

Dersom det resirkulerte materialet stammer 
fra papir fra ulike kilder er det bare 
blekeprosessen som er klorfri, ikke papiret.

Ettersom det ikke foreligger noen definisjon 
på klimanøytrale produkter og tjenester, 
kan vi forvente å få definisjoner, normer og 
standarder for dette i årene som kommer.
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Betegnelse FSC® PEFC EU Ecolabel Den Nordiske Svanen Blå Engel ECF TCF PCF CO2-nøytral
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Beskyttet bruk • • • • •

Tre/fibere •• •• • •

Resirkulerte fibere •• • • • •• •

Sporingskjede •• ••

Kjemikalier • • •• • • •

Energiforbruk • •

Utslipp til luft • •

Vann • • • • •

Avfall • •

Produkt CO2-avtrykk •

Samfunnsmessige aspekter •• •
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Myndighet, logoorganisasjon Forest Stewardship Council Programme of the Endorsement of Forest 
Certification Schemes

EU-Kommisjon Nordisk Øko-merke-organisasjon Statlig tysk miljø-byrå (tildeler miljømerking) Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett 
 

Produktdeklarasjon, ingen offisiell etikett Ingen offisiell etikett, etiketter på markedet 
kommer fra forskjellige tilbydere av 
klimanøytrale papirtyper og trykkprosesser 

Internett www.fsc.org www.pefc.com www.eco-label.com www.nordic-ecolabel.org www.blauer-engel.de

Produktgrupper Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og treprodukter som inneholder 
resirkulerte fibere

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Papir og mange andre produktgrupper og 
tjenester

Resirkulert papir og mange andre 
produktgrupper og tjenester

Papir produsert av delvis klorfritt, blekede 
fibere

Papir produsert av totalt klorfritt blekede 
fibere

Resirkulert papir produsert av prosesserte 
klorfrie fibere

Papir og kartong, trykkprosesser, transport, 
andre produkter og tjenester

Bruk på trykksaker Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på FSC®-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret virkelig 
er et FSC®-papir, er ingen selvfølge.

Merket kan bare brukes av sertifiserte selskaper. 
Indikasjoner som «Trykt på PEFC-papir» er 
ikke et alternativ til bruk av logo. Uavhengig 
overvåking av hvorvidt det trykte papiret 
virkelig er et PEFC-papir er ingen selvfølge.

Dette merket kan ikke brukes på trykksaker. 
Det finnes en merkingsstandard for papir men 
ikke for trykkprosessen. Det er likevel tillatt 
å indikere hvilket papiret som er brukt, på 
betingelse av at produsentens lisensnummer 
oppgis (for eksempel: «trykt på papir som er 
tildelt EU Ecolabel AT/11/001»).

Merket kan bare brukes på trykksaker fra 
sertifiserte trykkerier. Hele trykkprosessen 
er evaluert, inkludert trykkfarger, lakker og 
tilsetningsstoffer. Det er mulig å godkjenne 
trykkerier i hele Europa, men i praksis foregår 
dette bare i Skandinavia og Island.

Merket kan i prinsippet brukes på trykksaker. 
Men godkjenningsprosessen er veldig 
kompleks, og forbundet med krav som også 
omfatter trykkfarger og klebestoffer.

Merket, eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan i prinsippet 
brukes på trykksaker. Vi anbefaler likevel at 
denne informasjonen gis med stor forsiktighet, 
ettersom ECF-bleket papir er standard i Europa 
og bare representerer minimal økologisk 
tilleggsverdi. 

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

Merket, eller annen indikasjon som beskriver 
blekeprosessen, kan i prinsippet brukes på 
trykksaker.

En klimanøytralt merke bør bare brukes 
i tilknytning til en godkjent klimanøytral 
trykkprosess. Det er en generell regel 
at en etikett brukes med et individuelt 
sporingsnummer. Hvis det bare brukes papir 
produsert med klimanøytrale midler, er det 
ikke korrekt å bruke merket for klimanøytral. 
Også tekst av typen «trykt på klimanøytralt 
papir» kan føre til misforståelser, og anbefales 
ikke.

Bruk i produktreklame Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. En merkelisens fra FSC® er påkrevet 
dersom man ønsker å markedsføre et produkt 
med et merke (for eksempel kontorpapir i 
kataloger eller på internett).

Bruk på produkter er forbeholdt sertifiserte 
selskaper. Det samme gjelder i forbindelse med 
markedsføring av et PEFC-produkt med merke 
(for eksempel kontorpapir i kataloger eller på 
internett). Men sertifiserte leverandører av et 
PEC-produkt kan på visse betingelser tillate at 
enkelte forhandlere bruker merket.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt EUs Ecolabel (for eksempel kontorpapir 
i kataloger eller på internett), kan merket 
hentes på EU Ecolabels hjemmesider, og 
brukes på visse betingelser.

I forbindelse med markedsføring av et produkt 
tildelt den Nordiske Svanen (for eksempel 
kontorpapir i kataloger eller på internett), 
kan merket hentes på hjemmesidene til 
den Nordiske Svanen, og brukes på visse 
betingelser.

Kan benyttes på trykksaker, men bare dersom 
de er produsert på papir som er tildelt Blå 
Engel. Krever lisensavtale.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Et merke eller en annen indikasjon som 
beskriver blekeprosessen, kan benyttes i 
produktbeskrivelser.

Klimanøytrale produkter (for eksempel 
kontorpapir) kan markedsføres med merket for 
CO2-nøytral. Bruken av dette merket er ikke 
regulert. Ettersom det ikke foreligger noen 
internasjonal definisjon for klimanøytralitet, 
bør bruken ledsages av en detaljert beskrivelse. 
(Hvilke faktorer er tatt med i evalueringen? 
Hvilke klimaprosjekter ble det investert i, og 
så videre.)

Betingelser Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Kan bare brukes på produkter som består 
av sertifiserte råmaterialer og er mottatt fra 
sertifisert leverandør.

Merkenummeret med den tilhørende 
referansen kan brukes på trykksaker, men bare 
dersom de bare er produsert på papir som er 
tildelt EUs Ecolabel.

Kan benyttes av sertifiserte trykkerier, på 
trykksaker  som bare inneholder papir merket 
med Svanen eller EUs Ecolabel.

Kan benyttes på trykksaker som bare 
inneholder papir merket med Blå Engel. 
Lisensavtale er påkrevet.

Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. Papiret må være bleket i en egnet prosess. En klimanøytral trykkprosess må overvåkes av 
en godkjent ekspert. Påstander om bruk av 
klimanøytralt papir må undersøkes grundig, og 
det må fremlegges detaljert dokumentasjon for 
å bekrefte produktets troverdighet.

Spesielle krav Hvert merke kan identifiseres ved sitt unike 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det dermed mulig å 
spore trykkeriet via FCS' database.

Hvert merke kan identifiseres ved et unikt 
nummer. Når det gjelder trykksaker, er det 
trykkeriet som normalt er ansvarlig for merket. 
Nummeret på merket gjør det mulig å spore 
trykkeriet via FCS' database.

En trykkstandard for EU Ecolabel er under 
utarbeidelse.

Den Nordiske Ecolabel tilsvarer EU Ecolabel, 
og erstattes i økende grad av sistnevnte.

I kategorien papir er den Blå Engel bare tildelt 
resirkulert papir.

Hos produksjonssteder som bruker den 
best tilgjengelige teknologien, er de 
miljømessige påvirkningene eller ECF og TCF 
sammenliknbare.

TCF og PCF er identiske med hensyn til 
produksjonsprosesser. Med PCF (klorfri 
prosessering), TCF blekeprosesser er generelt 
beskrevet når det gjelder resirkulert papir.

Dersom det resirkulerte materialet stammer 
fra papir fra ulike kilder er det bare 
blekeprosessen som er klorfri, ikke papiret.

Ettersom det ikke foreligger noen definisjon 
på klimanøytrale produkter og tjenester, 
kan vi forvente å få definisjoner, normer og 
standarder for dette i årene som kommer.
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"Grønnvaskingens" syv synder og 
hvordan unngå dem 

"Grønnvasking" er det som foregår når en 
gjennom uttalelser, reklame og PR hevder 
å markedsføre et miljøvennlig produkt eller 
tjeneste, uten at de etablerte kriteriene 
oppfylles. Grensen mellom velment og 
bevisst feilinformasjon er ikke alltid like 
klar. Miljømessige påstander som er gitt 
i beste mening kan av kritikerne tolkes 
som grønnvasking. "Grønnvaskingens" 
syv synder omhandler viktige aspekter 
en bør ta hensyn til når en skal formidle 
miljøegenskaper knyttet til papir.

1. Skjulte egenskaper
Ikke fremhev en produktfordel for å skjule 
en negativ egenskap. Et eksempel på dette 
er dersom en fremhever den klimanøytrale 
produksjonsprosessen for en bok, selv om 
boken er trykt på papir fra ikke oppgitte 
kilder.

Papyrus' tips: Å produsere 
miljøvennlige og bærekraftige trykksaker 
begynner med valget av råvarer og 
komponenter. CO2-nøytrale produkter skal 
bare nevnes i forbindelse med sertifiserte 
jomfrufibere eller resirkulert papir.

2. Ingen beviser
Unngå påstander som ikke kan 
dokumenteres. Et typisk eksempel 
vil være å indikere at noe er 'trykt på 
FSC®-papir' uten å bruke riktig merke og 
sertifiseringsreferanse. Påstander som 'Trykt 
på CO2-nøytralt papir' er også en invitasjon 
til bråk, spesielt dersom forbrukerne ikke har 
noen mulighet til å sjekke påstanden ved å 
referere til et offisielt merke eller ID-nummer.

Papyrus tips: Påstander som refererer 
til miljømessige fordeler må alltid kunne 
verifiseres. Hvis folk ønsker det, må 
dokumentasjonen og sertifikatene være 
tilgjengelig umiddelbart. FSC®-sertifiserte 
trykksaker eller CO2-nøytrale produkter bør 
alltid være merket, spør ditt trykkeri eller 
din papirleverandør om hva de kan tilby av 
dokumentasjon. 

Uklarhet
Uklare og vage påstander kan forårsake 
forvirring og etterlate mange ubesvarte 
spørsmål. Fraser som 'tre fra kontrollerte 
skoger', 'miljøvennlig produksjon', 
'miljøvennlig' og det stadig mer 
brukte 'naturlige trykkfarger' gir ingen 
håndgripelig informasjon. Det virker som 
regel mot sin hensikt, når forbrukere leser 
slike påstander, selv om hensikten ikke er 
å villede.

Papyrus tips: Vær klar og tydelig i alle 
påstander knyttet til miljøvennlighet. For 
eksempel: Papir laget av 100% resirkulert 
husholdningspapir innsamlet fra offentlige 
resirkuleringskanaler i overensstemmelse 
med merkekravene for Blå Engel. 
Dette er utvetydig og klar informasjon. 
Termer som 'bærekraftig', 'miljøvennlig', 
'naturlig' eller 'grønn' er generelle, og skal 
derfor brukes med forsiktighet.

Å dyrke falsk merking
Merkejungelen kan være svært 
forvirrende, så det å bruke ikke-sertifiserte 
merker gjør bare vondt verre. Private 
miljømerkingssystemer som er oppfunnet 
hos papirleverandørene, hører ikke hjemme 
på trykksaker.

Papyrus tips: Bruk bare merker fra 
godkjente organisasjoner og respekter alltid 
krav og retningslinjer. Det er ofte nyttig å 
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supplere merket med en kort forklaring. 
OBS: De fleste merker er ikke ment til 
generell bruk. For mer informasjon om hvor 
og når miljømerking skal brukes, se side 32.

Uvesentligheter
Ikke prøv å fremheve meningsløse 
produktegenskaper. Et eksempel med  
elementær-klorfri (EFC): Det er i dag svært 
få kvaliteter i Europa som ikke blekes uten 
bruk av klor. Det er derfor meningsløst å 
fremheve EFC som en spesielt miljøvennlig 
egenskap ved en trykksak. Å si noe sånt 
som 'Papiret er produsert i henhold til 
ISO 9001-standarden' i forbindelse med 
påstander om miljøvennlighet blir oppfattet 
som villedende, siden denne standarden 
ikke er knyttet til miljøaspekter på noen 
måte.

Papyrus tips: bruk merker og tekst 
slik at det gir mening. Bruk bare merker 
og påstander som er av betydning for 
produktet eller tjenesten. Det er selvsagt av 
og til vanskelig å skille relevant og unyttig 
informasjon. For eksempel: papir er som 
alle vet praktisk talt alltid resirkulerbart, 
men det er fortsatt viktig å minne 
forbrukerne om dette – for å løfte frem 
resirkulering.

Usannheter
Å komme med falske påstander og 
misbruke merking er den verste formen 
for grønnvasking, selv om det ikke alltid 
er gjort i ond hensikt. Med så mye 
motstridende informasjon, parallelt med at 
forbrukerne ønsker stadig mer åpenhet, er 
det ikke rart det oppstår stor forvirring.

Papyrus tips: Bruk aldri et merke 
dersom du ikke vet hvor det kommer fra. 
Spør den som har utstedt merket eller 
leverandøren, og kanskje skal du ikke bruke 

merket i det hele tatt. Undersøk også 
om utsteder har dokumentasjon for de 
påstandene merket bygger på. Hvis du er i 
tvil bør du være forsiktig. Papirleverandører 
skal være i stand til å besvare et hvilket som 
helst spørsmål som gjelder deres papir, og 
et trykkeri skal kunne fortelle deg alt du 
ønsker å vite, både om trykkprosessen og 
emballasjen.

Å velge det minste av to onder
Det er villedende å gå i detaljer om positive 
aspekter ved et produkt bare for å dekke 
over de negative. Et eksempel på dette vil 
være dersom er en produsent peker på 
lave CO2-utslipp i produksjonen men ikke 
kan legge frem dokumentasjon for andre 
utslipp (som til vann eller luft). Dette er 
spesielt villedende dersom utslippene er 
skadelige. 

Papyrus tips: Forsøk å legge frem 
så mye miljø-informasjon som mulig. 
Det ideelle er om påstandene forklarer 
opprinnelsen for både råvarene og 
produksjonsprosessen. Sørg for å 
underbygge påstandene dine ved å bruke 
godkjente merker.
> Inspirert av: sinsofgreenwashing.org

Praktiske råd og nyttige tips
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Miljømessige hensyn ved 
planlegging av en trykkjobb

Råvarenes og produsentenes miljøvennlighet
Ble papiret du bruker produsert på en 
miljømessig ansvarlig måte, med hensyn til 
langsiktig bærekraft? Er trykkeriet underlagt 
miljøvennlige metoder og bruker de 
miljøvennlige råvarer?

Bruk av sertifiserte jomfrufibere og resirkulert 
papir
For praktisk talt alle trykkjobber, er det 
nesten alltid mulig å bruke papir fra 
sertifiserte skoger eller resirkulert papir. 
Ikke-sertifisert papir har ikke nødvendigvis 
en suspekt opprinnelse – men det er 
generelt bedre å bruke sertifisert papir og 
resirkulert papir med Blå Engel-merket. 
Papyrus er glade for å kunne gi deg 
informasjon om opprinnelsen, både til 
sertifisert og ikke-sertifisert papir. 

Intelligent produktdesign (vugge til vugge)
Er det lett å gjenvinne produktet? Allerede 
på designstadiet bør du, inkludert 
emballasjen, også tenke på hvordan ditt 
produkt kan resirkuleres. Det bør være 
enkelt å gjenvinne basismaterialene med lav 
innsats, med naturlige midler eller tekniske 
prosesser.

Etterbehandling og ferdiggjøring
Med dagens moderne maskiner er det 
mulig å bruke vannbaserte lakker og 
UV-lakker, så lenge volumene ikke er for 
store. UV-lakkene inneholder ikke flyktige 
organiske løsemidler.

Formgiving og trykkteknologi bestemmer 
fargeforbruket
Den energimengden som trengs for 
å trykke et produkt er til en viss grad 
avhengig av hvilken mengde farge som 
trengs for å trykke og oppnå spesielle 
effekter. Også tørkeprosessen forbruker 
energi. Mengden trykkfarge er også 
avhengig av både papir og trykkteknologi. 
Bestrøket papir trenger mindre farge enn 
ubestrøket papir.

Er gramvekten eller typen papir viktigst?
Av og til, spesielt hvis papiret ikke 
nødvendigvis trenger å vare lenge, er det 
mer enn nok å bruke et lett papir. Det 
samme gjelder papirtypen. Med det rette 
papiret kan man oppnå større opplag per 
tonn papir. Det er også viktig  hvilken 
papirkvalitet som trengs for å få ønsket 
opasitet.
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Sertifisering
Sertifisering koster mer og krever 
administrering, men det gir også 
trygghet og visshet om at de nødvendige 
kvalitetsstandardene er fulgt og respektert. 
Miljømessig ansvarlig kontroll med 
papiret (ISO 14001, EMAS) eller FSC®/
PEFC-sertifisering, er bare to aspekter å 
ta hensyn til. Standardene som gjelder 
trykkprosessene kan også influere på 
papirets miljøvennlighet. For eksempel gir 
mindre makulatur mindre avfall. Det blir 
også mindre avfall når produksjonen har 
redusert alle muligheter for feilproduksjon.

Å styre prosessene
Å bruke de riktige kvalitetsstandardene 
for hver papirtype og utnytte pressenes 
fargestyringsmekanismer betyr maksimal 
utnyttelse av fargeforbruket, lavere 
energiforbruk i forbindelse med tørking 
og mindre feiltrykk. Summen er lavere 
energiforbruk, mindre avfall, lavere 
fargeforbruk og mindre etterbehandling.

Du bør fremheve hvordan vi alle kan 
ta bedre vare på ressursene våre.

Praktiske tips og nyttige råd
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Å velge riktig trykkfarge
Unngå trykkfarger som inneholder 
tungmetaller. De belaster miljøet og er 
helseskadelige for medarbeiderne.

Reduser antall stadier i hver prosess
Computer-to-plate (CTP) -prosesser og 
kjemifri plateproduksjon er gode eksempler 
på forenkling av produksjonsprosesser, som 
kutter energiforbruket, fjerner kjemikaliene 
og gir mindre avfall.

Hvilken kvalitet må prøvetrykket holde?
Så langt det er mulig bør prøvetrykk 
foreligge digitalt, for å unngå 
transportering av papirproofer frem og 
tilbake mellom kunde og trykkeri.

Optimalisér trykkvolumene
Oppdaterer du distribusjonslistene jevnlig? 
Unngå dubletter på adresselistene. Lag 
spesielle adresselister der du grupperer 
mottakerne. Dette er en enkel måte å kutte 
materialforbruket og antall utsendelser på. 
Det er ikke bare miljøvennlig, men også 
mer økonomisk.

Ikke produser mer enn du trenger
Ved store opplag er det noen ganger mer 
fornuftig å kjøre opplaget i flere omganger 
i stedet for ett stort opplag i én prosess. 
Det kan også være fornuftig å skreddersy 
en trykksak til forskjellige mottaksgrupper. 
Dette bidrar dessuten til mer effektive 
kampanjer. Å tilpasse distribusjonen til 
målgruppene sparer både penger og 
ressurser.

Investeringer i miljøprosjekter
Mange trykkerier har systemer som hjelper 
kundene med å investere i anerkjente 
miljøprosjekter som avhjelper CO2-
utslippene fra trykksaksproduksjonen.

Resirkulering utvider livssyklusen
Papir er en verdifull ressurs som kan 
gjenbrukes mange ganger. Du bør 
oppmuntre dine lesere og kunder til å 
resirkulere trykte produkter og emballasje.

Vær et eksempel til etterfølgelse og sørg for at 
det blir synlig for andre
Sørg for at de som mottar trykte produkter 
fra deg er klar over alt du gjør for å øke 
miljøvennligheten i produksjonsprosessene 
dine. Alt som trengs er en kort melding på 
trykksaken, eller et velpassert merke som 
folk har tillit til. Du bør fremheve hvordan 
vi alle kan ta bedre vare på ressursene 
våre. Og sist men ikke minst: Markedsfør 
papir som et bærekraftig produkt, på en 
tillitvekkende måte.


