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Papyrus og miljøet
Det er nemt at vælge et miljømærket papir i Papyrus’ prisliste. Forrest i hvert 
afsnit kan du se hvilke miljøcertificeringer, de enkelte kvaliteter har. Og på 
www.papyrus.com/dk kan du ved hurtigsøgning få en oversigt over samtlige 
miljømærkede papirkvaliteter i vort sortiment.  

Her er de miljømærker, der anvendes til certificering af papir i forhold til miljø -
-belastning.

FSC® er en international mærkningsordning til træ og papir. I en FSC-

skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. 

Mærkningsordningen er et internationalt samarbejde mellem miljøor-

ganisationer, menneskerettighedsorganisationer, skovbrug og tømmer-

handlere. Missionen er at fremme miljømæssig, social og økonomisk 

ansvarlighed i forbindelse med skovdrift.

PEFC er et internationalt bæredygtighedsmærke til produkter i træ og 

papir. Mærket garanterer, at træet kommer fra bæredygtigt skovbrug, 

hvor der både er taget hensyn til miljø, biodiversitet og skovbrugernes 

socioøkonomiske forhold. PEFC Danmarks skovstandard søger at dække 

alle typer og størrelser af skovejendomme.

Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke for non-food produkter. 

Det viser, at varerne er blandt de mindst miljøbelastende i den pågæl-

dende varegruppe. Mærket sætter grænser for udledning af giftige stof-

fer og for indholdet af uønskede stoffer i varen.  

Blomsten er EUs officielle miljømærke og dermed et af Danmarks to 

officielle miljømærker til produkter, der ikke er fødevarer. For at opnå 

Blomsten skal et produkt vurderes ud fra særlige miljøhensyn, som f.eks. 

energiomkostninger ved produktion, miljøbelastning ved brug og an-

vendelsen af kemikalier.

Der Blaue Engel (Den Blå Engel) er et tysk miljømærke til produkter, 

der vurderes ud fra et helhedssyn på miljøbelastningen, fra produktion, 

under brug og endelig til slut som affald.

EMAS er en frivillig EU-ordning for virksomheder, der har indført miljø-

styring på højt niveau, og som har et godkendt, troværdigt miljøledel-

sessystem. Formålet med EMAS er at fremme en fortsat forbedring af 

indsatsen på miljøområdet i industrivirksomheder. 

ISO 14001 er en international standard for virksomheders miljøstyring. 

ISO 14001 minder om EMAS, men ISO 14001 kræver ikke offentliggø-

relse af resultater i form af en årlig rapport.

Læs mere om Papyrus’ miljøpolitik og om miljømærkning på www.papyrus.com/dk
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