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

Ingen steder i verden kan du købe tryksager, der er grøn-

nere end dem, der er produceret i Danmark. 

Danske trykkerier har i årevis arbejdet med at miljø- 

optimere hele tryksagens livscyklus. Den største del af 

danske tryksager kommer fra trykkerier med licens til et 

af de to officielle og mest relevante miljømærker Svanen 
og EU-blomsten. Derudover har mange et ISO-certificeret 
miljøledelsessystem. Det hele er til gavn for miljøet. Det er 

der dokumentation for. 

Dokumentationen er vigtig, for der eksisterer udenlandske 

miljømærker, der er ledsaget af flotte anprisninger. Men 
de kan ikke sikre en dokumenteret højere miljøstandard 

for tryksager. 

Svanen lever op til de strengeste miljøkrav

Svanen er sammen med Blomsten det mest relevante, 
ansvarlige, veldokumenterede og anerkendte miljømærke 
for tryksager. 

Tryk med ansvar 
for miljøet

5 FACTS OM 
SVANEMÆRKET
1.   Stiller de mest relevante og  

veldokumenterede miljøkrav

2.   Stiller krav til både trykkeri og 
tryksag

3.   Har krav, der jævnligt bliver  
skærpet

4.   Sætter også fokus på  
genanvendelse af ressourcer

5.   Bliver varetaget af det officielle  
danske organ Miljømærkning 
Danmark

FAKTA OM MILJØ 
OG TRYKSAGER

Verdens grønneste grafiske branche
Bliv klogere på 

trykmedansvar.dk



For at trykkerier og tryksager kan blive svanemær-

kede, skal de leve op til miljøkrav, der er blandt 

de strengeste i verden. Krav, som jævnligt bliver 
skærpet. 

Svanemærket stiller krav til både trykkeri og tryk-

sag med udgangspunkt i produktets livscyklus. 

Råvarer, farver og produktionsprocesser skal leve 

op til mærkets definerede miljøkrav. Det samme 
gælder emballage, produktets kvalitet og dermed 
levetid samt muligheden for at affaldssortere 
produktet, så det efter endt levetid bliver til en 
genanvendelig ressource. 

BLIV 
KLOGERE 
PÅ

... hvordan vi i 

fællesskab tager 
ansvar for miljøet

Tjek websitet:

trykmedansvar.dk

Kontakt vores 

miljøafdeling på: 

cb@grakom.dk

Det skal du vide om tryksager og miljø

1.  Ingen miljømærkningsordninger er bedre til at sikre bæredygtig produktion af tryksager end 
Svanemærket 

2.  Danske svanemærkede tryksager er ikke tilsat tungmetaller, de skader ikke miljøet med  
kemikalier og indeholder ingen farlige stoffer

3.  Tryksager er bionedbrydelige og komposterbare. Men papir er naturens egen fornybar ressource, 
og du bør sortere brugt papir, så det bliver genanvendt. Ellers går vigtige naturressourcer til  

spilde. I Danmark er vi blandt de bedste i verden til at indsamle og genanvende papir

4.  Papiret til danske tryksager kommer fra ansvarlige europæiske skovbrug. Det meste kommer  
fra Sverige

5.  Det danske organ Miljømærkning Danmark udformer kriterier og certificering på Svanen  
og Blomsten 

Vi tager ansvar hele vejen rundt

Den danske grafiske branche tager ansvar for klimaet, miljøet,  
skoven og de mennesker, der er med i hele processen. Fra træet  
i skoven til den færdige tryksag.     

Den grafiske branche i Danmark tager ansvar. Se efter mærkerne:

Svanemærket 
Det nordiske miljømærke stiller 
miljøkrav i verdensklasse

Ansvarligt papir
FSC- og PEFC-certificeringer er 
garant for papir fra ansvarlige 
skovbrug

ClimateCalc 
Den grafiske Klimaberegner  
dokumenterer og minimerer  
klimabelastningen

CSR-Kodeks
Det grafiske CSR-kodeks 
følger FN Global Compacts 
10 principper

Trykt i Danmark
Sikkerhed for dansk kvalitet  
og ansvarlighed i produktionen  
af tryksagen
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Verdens grønneste grafiske branche
Bliv klogere på 

trykmedansvar.dk


