Vælg trykkeri med omtanke
Svanen gør det nemt for dig at vælge et trykkeri, der tager hensyn
til både miljø og sundhed. Når du vælger et svanemærket trykkeri,
vælger du et trykkeri, som bidrager til et renere miljø, et sundere
arbejdsmiljø for de ansatte, og en sundere fremtid for os alle.
Et svanemærket trykkeri lever op til skrappe krav når det gælder:
•
•
•
•
•
•

Brug af miljørigtigt papir
Brug af vegetabilske og vandbaserede trykfarver
Genanvendelse af tryksager
Minimering af papirspild og andre affaldsmængder
Energibesparelser og brug af vedvarende energi
Hensyn til det kemiske arbejdsmiljø og begrænsning af risikoen
for at indånde organiske opløsningsmidler

Kravene til miljørigtigt papir vedrører:
• Energiforbrug og kuldioxidudledning
• Kemikalier
• Brug af genbrugsfibre og træ fra bæredygtige skove

Synliggør dit miljøengagement
Se en komplet liste over de svanemærkede trykkerier du kan vælge
imellem på www.ecolabel.dk. Det er nemt. Vælg papirkvalitet
sammen med dit trykkeri, og husk at bede din grafiker sætte et
Svanelogo på din tryksag. På den måde synliggør du dit miljøengagement. Logo og vejledning finder du på www.ecolabel.dk.
Kontrolleres skoven også?
Ja, Svanemærket stiller bl.a. krav om, at en vis mængde af papirfibrene kommer fra bæredygtig skov eller fra genbrugspapir.
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Energiforbruget skal i øvrigt være lavt ved papirfremstillingen,
og så er der skrappe krav til kemikalier både ved fremstillingen
af papiret og i trykkeriet. F.eks. satser Svanen på trykfarver, som
ikke skader genbrugsprocessen.
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Svanen, er du sikker på:
• at det lever op til
skrappe miljøkrav
• at der er taget hensyn
til sundheden
• at kvaliteten er god

Miljøledelse eller miljømærkning?
Ofte vælger trykkerier at have både et miljøledelsessystem og
Svanen. Men en ISO14001 eller EMAS er ikke det samme som et
Svanemærke! Ordningerne kan fint supplere hinanden, men mens
ISO og EMAS certificeringerne fokuserer på, hvordan man arbejder
med miljøindsatsen, har Svanen opsat kontante mål, der strammes
jævnligt.

Du kan læse meget mere
om Blomsten og Svanen
på www.ecolabel.dk.
Her kan du bl.a. finde
alle de miljømærkede
produkter og få gode
råd om grønne indkøb.

Hvad med kvaliteten?
Tryksager fra et Svanemærket trykkeri er kvalitetsmæssigt fuldt på
højde med dem fra andre trykkerier.
Det er en myte at Svanemærkede tryksager betyder kompromiser,
groft genbrugspapir, og kontrastløse farvebilleder der dør i papirets
grålige skær. Svanemærket papir fås i mange kvaliteter – også helt
hvide. Og du kan sagtens producere farverige og kreative tryksager,
som samtidig opfylder Svanens skrappe miljøkrav.
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