Tryck och Papper
Myter och Fakta

Print and Paper
have a great
environmental
story to tell
www.twosides.info

“Det finns inte många industrier som kan
sträva efter att bli genuint hållbara. Men
pappersindustrin är en av dem, den har
hållbarhet inbyggt i sitt fundament.”
Jonathon Porritt, medgrundare till Forum for the Future, Januari 2016

Vilken fantastiskt
hållbar idé

När man pratar om hållbarhet i samband
med Tryck och Papper är det viktigt att
separera fakta från myt.
Den Europeiska pappersindustrin är världsledande
när det kommer till hållbart inhämtade råvarur,
förnybar energi och återvinningsgrad.
Ändå bär konsumenterna fortfarande med sig
myterna kring papper. En undersökning från 2019
gjord av Two Sides visar att 59 % av de europeiska
konsumenterna tror att skogen krymper, när den
i själva verket har växt med en yta som motsvarar
1.500 fotbollsplaner varje dag. En tredjedel av
konsumenterna tror att papper är en slösaktig
produkt och en fjärdedel tror att papper är dåligt
för miljön.
Ofta är källan till dessa missuppfattningar en
uppsjö av missledande information om papper
och dess miljöpåverkan.

Papper har varit det föredragna
kommunikationsmediumet i 2.000 år. Även i
dagens digitala värld fortsätter papper vara
väldigt effektivt, producerat, använt, och slängt
ansvarsfullt. Papper är hållbart i sitt fundament.
Two Sides verkar för att säkerställa att papper
kommer fortsätta användas och uppskattas av
kommande generationer genom att ge människor
papprets fakta.

Om Two Sides
Two Sides är en ej vinstdriven organisation som på
en global nivå främjar papper för dess hållbarhet
och unika användingsområden.
Two Sides har medlemmar från hela den grafiska
branschens värdekedja.
Lär dig mer på nordics.twosides.info
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växt med över 1.500
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dag
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I Europa, där nästan alla urskogar är skyddade, kommer papper från
hållbart skötta sekundära naturskogar eller skogsplantage där hela
kretsloppet av plantering, odling och avverkning är nogrannt kontrollerad.
I vissa länder, främst tropiska, finns problem med
landrättigheter och naturliga skogar förvandlas till
industriella skogsplantage. Många av orsmolnen
kring pappersindustrin kommer därifrån.
Two Sides-intativet verkar för lösningarna på
dessa problem och inser behovet av att lyfta
fram produkter vars hållbara ursprung enkelt kan
spåras.

Mellan 2005 och 2015 växte europeiska
skogar med 44.000 kvadratkilometer – det
motsvarar en yta större än landet Schweiz
och en tillväxttakt av 1.500 fotbollsplaner
om dagen!
FAO data, 2005-2015

50 % av den skog som skördas världen över
används till bränsle. Över 30 % går till andra
industriella användningsområden, så som
bygg- och möbelindustrin. Endast omkring
13 procent används för att tillverka papper.

Skyddade områden utgör en viktig del i
skyddandet av skog. Cirka 44 % av EUs
territorium lyder under Natura 2000
som verkar för att skydda Europas mest
värdefulla och hotade områden och arter.
Skog utgör nästan hälften av Natura 2000
ytan, alltså 37.5 miljoner hektar. 23 % av
alla skogar i Europa ligger inom Natura
2000-områden.
EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Mer än 60 % av skogarna i EU-28 är
certfierade, främst av FSC eller PEFC,
eller båda. Delen av certifierade skogar i
Europa är signifikant jämfört med världen i
helhet, där endast 12 % av världens skog är
certifierad.

“Mer än 90 procent av den massaved
vi använder kommer från EU”
CEPI Sustainability Report, 2018

Den vanligaste orsaken till överdriven
skogsskövling är stort- och småkaligt
jordbruk, ohållbar avverkning,
gruvverksamhet, infrastruktur-utbyggnad
och ett ökande antal skogsbränder.
WWF, Deforestation Fronts website, 2018

Idag utgör skogar och andra trädbeklädda
områden i EU-28 ungefär 180 miljoner
hektar, vilket gör Europa till en av de mest
skogstäta regionerna i världen, med över 42
procent av ytan täckt av skog.
EEA, Landscapes in Transition, 2017.

EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

FAOSTAT, 2018
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Tryck och Papper
är en slösaktig
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Papper är en av
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produkterna i världen
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Den Europeiska pappersindustrin är en ledande återvinnare och lokala
inhämtningssystem för papper ökar återvinningsgraden ytterligare.

Den Europiska återvinningsgraden av papper är
72,3 %, vilket närmar sig den teoretiska gränsen
på 78 %1 för hur mycket som går att återvinna.
Eftersom många pappersprodukter inte återvinns
utan istället sparas, så som böcker och viktiga
dokument. Andra pappersprodukter förstörs
efter användning, exempelvis servetter och
hygienpapper.
Papper återvinns i genomsnitt 3.6 gånger per
år i Europa1, 50% av fibret i den europeiska
pappersindustrin kommer från återvunnet
papper.2 Men papper kan inte återvinnnas för
evigt eftersom fibrerna det består av blir för korta
och slits ut och kan tillslut inte användas för att
skapa nytt papper. En viktig sak att tänka på är att
pappersproduktionen aldrig kan baseras till 100 %
på återvunnet papper eftersom 100 % av pappret
inte kan samlas in. Vidare så är Europa en global
exportör av papper som sedan konsumeras och
samlas in utanför Europa. Papperstillverkningen
måste därför konstant fyllas på med nya fibrer.
Two Sides uppmuntrar till ansvarsfull
papperskonsumtion. Att skriva ut på bägge sidor
och dedikerade papperssorteringar reducerar
kostnaden och ökar hållbarheten.

EU diskuterar övergången till en cirkulär
ekonomi och pappersfiber-loopen kan
fungera som en modell för cirkularitet.
Pappersåtervinning är en industri skapad
i Europa. Det förlänger värdeskapandet
och skapar jobbmöjligheter i Europa med
den förnybara och främst europeiska
naturtillgången, trä.

“Two Sides medlemmar stödjer
implementeringen av effektiva
återvinningsmodeller och
reduceringen och i förlängningen
elimineringen av papper och
trycksaker på soptippar.”
Two Sides Membership Charter

European Paper Recycling Council, 2018

Ej återvinningsbara (ex
servetter, tapeter osv.)

Återvunna

72,3 %

22 %

Exporterade

5,7 %
15,9 %

Potenial för
ökad återvinnning

84,1 %
Använda i Europa

Återvinning av biprodukter från europiska
print- och pappersprodukter (CEPI/EPRC statistics)
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Papper är dåligt
för miljön
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Papper är en av få
riktigt hållbara produkter
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Papper tillverkas av trä, en naturlig och förnybar råvara. Medan träd växer
så absorberar de koldioxid från atmosfären, dessutom så fortsätter den
träbaserade produkten papper att lagra kol under sin levnadstid.
Pappersindustrin använder respekterade
certifieringsmodeller för att säkerställa att pappret
du använder kommer från en hållbar skog. De
två mest prominenta certifieringarna är the Forest
Stewardship Council® (FSC®) och Programme for
the Endorsement of Forest Certification™ (PEFC™).
FSC tar hand om skogar och de djur och
människor som kallar skogen för sitt hem. De
bedriver en global skogscertifering baserad
på två nyckeluppdrag, skogsskötsel och
spårbarhetsstandarder. Det här systemet gör det
möjligt för konsumenter att identifiera, köpa och
använda trä, papper och andra skogsprodukter
som producerats i välskötta skogar eller av
återvunnet material.
FSC’s logotyp används för att
indikera att produkten är certifierad
av organisationen. När du ser
FSC-logotypen på en etikett kan du köpa
skogsprodukter och känna dig trygg i att du
hjälper till att säkra att våra skogar lever vidare för
framtida generationer.
För mer information besök www.fsc.org

PEFC är en fristående, ideell och ej
myndighetsansluten organisation
grundad 1999, vars uppdrag är att främja
hållbart skötta skogar genom en tredjepartscertifiering. PEFC erbjuder trygghet till köparen av
trä och papper, i form av att de vet att de främjar
hållbart skötta skogar.
För mer information besök www.pefc.org

Skogen hjälper till att mildra
klimatförändringar – på ett enda år kan
ett moget träd absoerbera cirka 22 kilo
koldioxid från atmosfären och istället
släppa ut syre. Varje år så tar 1,3 miljoner
träd bort cirka 2.500 ton av föroreningar
från luften.
EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016

Hållbarhets-fakta
• Paper är gjort av trä, en verkligt
hållbar och förnybar råvara.
• Skogscertifieringar säkerställer att
träet kommer från en välskött skog.
• Ansvarsfull trä-, massa- och
pappersproduktion säkerställer en
hälosam skogstillväxt
• Mellan 2005 och 2015 växte
europeiska skogar med en yta som
motsvarar landet Schweiz.3
• 71 % av skogen och 83% av massan
som köps av den europeiska massaoch pappersindustrin är certifierad
av FSC eller PEFC. 4
• 91 % av produktionskapaciteten är
certifierad eller registrerad enligt de
internationella miljöstandarderna ISO
14001 och EMAS.5

07

MYT
Endast återvunnet
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Jungfrufibrer från hållbart
skötta skogar behövs för
att upprätthålla papprets
kretslopp Välskötta
produktionsskogar minskar
trycket på naturskogar och
har många miljöfördelar

Utan nya träfibrer, från nya träd, så kan inte papprets kretslopp upprätthållas. Återvunna fibrer bryts ner lite mer
för varje gång de används och pappersindustrin behöver nya fibrer från hållbart skötta skogar för att det förnybara
kretsloppet ska hållas igång.
Europa är världsledande när det kommer till
att återvinna papper. 72,3 % av vårt papper är
nu återvunnet.1 Det betyder att mer återvunna
fibrer används som råmaterial av europeiska
pappersproducenter. 1991 utgjorde återvunnet
papper 40 % av de fibrer som används och 60
% kom från jungfrufibrer. 2017 kom 53 % från
återvunna fibrer och 47 % från jungfrufibrer.2
Den ökande användningen av återvunna fibrer
har saktats ner de senaste åren då den totala
mängden papper som återvinns i Europa närmar
sig gränsen för vad som är praktiskt möjligt (se
sida 13). Det är därför sannolikt att den nuvarande
balansen av återvunna och färska fibrer kommer
bestå. Det är väldigt svårt att jämföra återvunna
fibrer med jungfrufibrer eftersom bägge har en
fundamental roll att spela i tillverkningsprocessen
av papper.

Processen av papperstillverkning är ett väldigt
hållbart kretslopp. Återvunna fibrer används så
effektivt som möjligt medan nya fibrer konstant
tillförs för att förnya och upprätthålla processen.

Fibrer kan återvinnas flera gånger, men
inte för alltid, beroende på papperskvaliten.
Därför finns ett kontinuerligt behov av
att fylla på kretsloppet av återvunna fiber
med produkter gjorda av jungfrufibrer.
Pappersåtervinningen behöver ett
kontinuerligt intag av färska fibrer på grund
av tre huvudanledningar: styrka, kvalitet
och tillgänglighet.

Att samla in papper till återvinning
säkerställer att fibrer förblir tillgängliga
för omproducering och det är en nyckel
till hållbarhet.
• När du köper papper, oavsett om det är
återvunnet eller inte försäkra dig om att
det är tillverkat av skog som kommer från
hållbart skötta skogar
• Jungfrufibrer behövs för att upprätthålla
kretsloppet
• Återvunna fibrer bryts ner efter flera
användningar

European Paper Recycling Council, 2017.

Återvunnet papper kan användas i olika
grader beroende på produkt. Tidningar och
vissa förpackningar är ofta gjorda till 100 % av
återvunna fibrer, medan högkvalitativt grafiskt
papper använder cirka 13 % återvunna fibrer.2
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Pappersproduktion
är en central orsak
till utsläppen av
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Majoriteten av energin som används
är förnybar och kolintensiteten är
förvånansvärt låg

Den europeiska massa- och pappersindustrin producerar biobaserade produkter som härstammar från trä, ett förnybart
material. Industrin är också den enskilt största användaren och producenten av förnybar energi i EU; 60 % av industrins
totala bränslekonsumtion är baserad på biomassa.3 Och industrin har potenial att göra ännu mer i framtiden. Den har
erfarenheten, tekonologin och leverantörskedjan som krävs för att spela en stor och effektiv roll i bioekonomin.

Miljöpåverkan av vårt personliga bruk av papper
har inte så stor miljöpåverkan som du kanske tror.
I Europa använder vi i genomsnitt 125 kg papper
varje år.6 Den mängden papper producerar 84 kilo
koldixoid7, vilket motsvarar att köra cirka 80 mil
med en genomsnittlig europeisk bil.8 Genom att
köpa papper från hållbart skötta skogar och alltid
återvinna så behöver vi verkligen inte känna oss
skyldiga över att använda den här naturliga och
förnybara produkten.

Papper- och printsektorn är en av
de industrier med lägst utsläpp av
växthusgaser, och utgör mindre än 1 %
av växthusgas-utsläppen i EU och cirka 4
% av alla utsläpp som kommer från hela
tillverkningsindustrin.
Based on Eurostat data, 2016.

Papper, pappersprodukter och
tryckerisektorn är en av de industrier
som släpper ut minst koldioxid.
Tillverkningsindustrier står för 24 % av
alla växthusgas-utsläpp i EU:
• Icke metalliska mineralprodukter 5,6%
• Standardmetaller 4,8%
• Kemikalier och kemiska produkter 4,3%
• Koks och raffinerad olja 4,0%
• Mat, dryck och tobak 1,7%
• Papper och pappersprodukter 0,9%
• Tryck och massmedia 0,1%
• Annan tillverkning 2,3%
Baserat på Eurostat data, 2016.

De direkta utsläppen av koldioxid
från den europeiska massa- och
pappersindustrin har reducerats
med 25 % mellan 2005 och 2017.
CEPI, Key Statistics, 2017.
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MYT
Papper kräver en
överdriven mängd
vatten att tillverka

FAKTA
Papperstillverkning är beroende av vatten,
men relativt lite konsumeras
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Massa- och pappersindustrin är beroende av vatten i tre viktiga områden. Först regnvatten som är avgörande för att
träden ska växa och genom fotosyntes fövandlar koldioxid till syre och cellulosa. Den senare förser industrin med dess
primära råvara – träfibrer. Sen behövs vattnet som används för att tillverka massa och papper och slutligen ett lämpligt
skött avlopp.
Eftersom vatten är en avgörande resurs för
industrin så är de flesta massa- och pappersbruk
placerade nära överväldigande vattenförråd. Det
är också viktigt att ta i beaktning att intag inte är
detsamma som konsumtion, eftersom det mesta
av vattnet som används återvänder till miljön.
Hela 93 procent av vattnet som används av
pappersindustrin återvinns.9

93 % av vattnet som används returneras
till miljön i god kvalitet, 7 % används i
tillverkningsprocessen.
CEPI, Water Profile in 2015

Medlemmarnas användning av vatten i
produktionen reducerades med 7.2 procent
från baslinjen 2004/2005.
International Council of Forest & Paper Associations
(ICFPA), 2017

Cirka 40 % av den totala
vattenanvändningen i Europa används av
jordbruket, 28 % används för nedkylning
och 18 % för tillverkning. Endast 14 %
används till att förse allmänheten med
dricksvatten.

Skogsbeklädda flodområden och
våtmarksområden förser världen med 75 % av
dess vattenbehov. Och skogen har betydelse
för hur mycket vatten som finns tillgänligt samt
reglerar ytskikt och grundvatten-flödet. Vidare
reducerar skogen effekten av översvämmningar
och förhindrar/reducerar att fastlandet blir för salt
eller blir till öken. Skogen verkar som ett naturligt
vattenfilter, minimerar jorderosion och reducerar
sediment i vattenkroppar.10

European Environment Agency, 2018.

Förbättringar av olika tekniker vid
papperstillverkning och vattenhantering har haft
en dramatisk effekt på renheten av det avfall
som lämnar bruket. Sedan 1991 har nivåerna av
AOX (en måttenhet som används för att avgöra
gifthalten som kommer från klorinet) sjunkit med
95 %. Vidare har mängden COD (Chemical Oxygen
Demand), alltså mängden syre som används vid
dekompostering av organisk materia sjunkit med
77 %.2
13

MYT
Elektronisk
kommunikation är
mer miljövänlig än
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Elektronisk kommunication
påverkar också miljön
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“Sluta använda papper” “Bli grön” och “Rädda träd” är meddelanden du ser ofta nuförtiden då många organisationer
uppmanar sina kunder att byta till elektroniska fakturor, eller ta emot annan kommunikation digitalt. Men är deras
uppmaningar baserade på fakta?
Den sortens meddelanden ger intrycket av att
elektronisk kommunikation är mer miljövänlig än
tradtionell pappersbaserad kommunikation. Men
det är väldigt svårt att göra ett sådant påstående
utan att ta bägge mediumens hela livscykel i
beaktning.

När det kommer till kommunikation, oavsett om
det är elektronisk eller traditionell sådan, så måste
konsumenten informeras om vilken miljöpåverkan
kommunikationen har. Two Sides uppmanar
organisationer att vara transparenta kring
klimatpåverkan av alla deras tjänster.

Som tidigare nämnt i den här broschyren så är
papper en unik, förnybar och hållbar produkt.
Dess huvudsakliga ingrediens (trä) är odlad och
skördad under noga kontrollerade former och
på ett hållbart sätt. Det är faktiskt så hållbart att
Europeisk skog, från vilket majoriteten av pappret
tillverkas, har växt med en yta som motsvarar
landet Schweiz på bara tio år.3

Hantera Grönmålning

Miljöpåverkan av vår ständigt växande digitala
värld kan inte ignoreras. Information- och
kommunikationsteknologi står för cirka 2,5-3 %
procent av de globala växthusgas-utsläppen, en
siffra som väntas växa till 14 procent år 2040.11

I skrivande stund har över 500 av världens största
företag och organisationer blivit påkommna med
att använda grönmålning i deras kommunikation.
Av dessa har cirka 70 % tagit bort sina
missledeande påståenden som ett direkt resultat
av att Two Sides kontaktat dem.
Det är viktigt att nämna att allt grönmålande inte
kommer sig av att företag med akt och uppsåt vill
vilseleda sina konsumenter. Ofta är det en produkt
av missförstånd och bristande kunskap när det
kommer till Tryck och Papper. Det är Two Sides
uppgift att utbilda både konsumenter och företag.

År 2040 kan information- och
kommunikationsteknologi utgöra
så mycket som 14 % av det globala
klimatavtrycket (utifrån nivåerna 2016).
I så fall skulle de gå om de nuvarnde
utsläppen från jorbruksindustrin på
omrking 9 % och stå för cirka hälften av det
totala klimatavtrycket från industrisektorn
i USA på 29 %.
Journal of Cleaner Production, 2018

Problemet med e-avfall är kolosalt och
ständigt växande. Endast under 2016
genererades 44.7 miljoner ton av e-avfall
globalt. 435.000 av dessa ton utgjordes av
mobiltelefoner, motsvarande en massa
större än Empire State Building.
Ellen MacArthur Foundation, 2018

Företag och privatpersoner använder allt mer
molntjänster. Dessa gigantiska data-center
sparar nästan allt vi gör online, bland annat våra
webbsökningar och inlägg på sociala medier.

15

MYT
Digitalt är alltid det
föredragna sättet att
kommunicera

FAKTA
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Många konsumenter värdesätter
fortfarande pappersbaserad
kommunikation

Tryck och Papper i en digital värld

Många organisationer, banker, tjänsteleverantörer och myndigheter flyttar
nu helt över till digitalt eller gör ändringar om deras kunder önskar att få
pappersbaserad kommunikation.

Att byta till digitalt är inte alltid välkommet.
Two Sides förstår värdet och bekvämligheten
av den digitala revolutionen men tror att varje
medborgare fortsatt måste ha rätt att ta emot
pappersbaserad kommunikation. Inte minst när
det kommer till räkningar och viktiga papper. Detta
ska ske utan straff, svårigheter och avgifter.
Ofta är det de mest utsatta medborgarna som är
beroende av och förlitar sig på traditionell post och
fysisk information. Flytten över till ett uteslutande
digitalt samhälle riskerar att lämna de äldre,
de funktionsnedsatta, låginkomsttagare och
människor som bor på landsbygden bortkopplade
från det övriga samhället.
Det är viktigt för beslutsfattare att vidkänna att
information på papper fortfarande föredras av
många konsumenter, den kommunikationen får
dessutom ofta mer uppmärksamhet. Konsumenter
önskar att behålla flexibiliteten av både fysisk och
digital kommunikation

Vi lever i en värld som blir allt mer digital där
elektronik och pappersbaserad kommunikation
samexisterar och ofta komplementerar varandra.
Kommunikationstrategier bör inte endast vara
kostnadseffektiva utan också ta hänsyn till
konsumentens preferenser. Det finns flera fördelar
med pappersbaserad kommunikation som bör tas
i beaktning när en kommunikationsplan utformas.

Vi anser att det är varje konsuments rätt att
välja, utan några nackdelar, hur de vill bli
kontaktade av banker, tjänsteleverantörer
och andra organisationer de har en
relation till. Allt fler verksamheter skär ner
på deras utbud av pappersfakturor eller
pappersdokumentation och nekar således
konsumenten möjligheten att göra ett
medvetet val.
Keep Me Posted, 2018

En internationell studie baserad på svar från
10.700 konsumenter genomfördes av Two Sides
med hjälp av det fristående undersökningsföretaget Toluna 2017. Några av nyckelupptäckterna:
• Konsumenter världen över föredrar att
läsa fysiska tidningar och böcker, mer
specifkt 72 % för böcker och magasin och
55 % för tidningar. Vidare så tycker många
konsumenter också att upplevelsen av att
läsa en fysisk produkt är mer njutbar än att
läsa en elektronisk.
• Många konsumenter upplever att de får
en djupare förståelse för det de läser när
de läser tryckt media (65 %) istället för
digitala nyhetskällor (49 %). Vidare så litar
konsumenten i högre utsträckning på det hen
läser i tryckt format (51 %) snarare än det som
läses på sociala medier (24%).
• Många konsumenter uppmärksammar inte
digitala annonser (68 %) och 57 % försöker
aktivt undvika dem. 46 % skulle mer sannolikt
agera på ett budskap de sett i en annons
som kommer från en tryckt tidning eller ett
magasin, än om de såg samma annons
online.
• 89% av konsumenterna tycker de borde
ha rätt att välja hur de tar emot sin
kommunikation (tryckt eller elektronisk) från
banker och tjänsteleverantörer utan någon
extra kostnad.
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GLOSSARY
Skogsplantering: är omvandlingen från annan
landanvändning till skog.
Biologisk mångfald: ett rikt omfång av arter och
ekosystem.
Bioenergi: förnybar energi som härstammar från
organiskt material och andra biologiska källor,
exempelvis växter.
Biomassa: som en förnybar energikälla refererar
till levande och nyss avlidet biologiskt material
som kan användas som bränsle eller till industriell
tillverkningen.
Spårbarhet: ett system för att kontrollera hela
hanteringskedjan från skog till färdig produkt.
Klimatförändringar: långvariga och signifikanta
förändringar på klimatet förväntande beteende i
en specifik region.
Insamling (av papper och kartong): dedikerade
återvinningsstationer för pappersprodukter från
industri, handel, kontor och hem. (Inkluderar
hämtning, transport och återvinningsprocessen).
Konsument: industriell-, kommersiell- eller privat
användare.
Avskogning: omvandlning av skog till annan
landanvändning.
Ekomärkning: ett märkningssystem som bekräftar
att konsumentens produkter är gjorda på ett
miljövänligt sätt och som minimerar de negativa
effekterna.
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Skogsyta: en yta med minst 10 procent
skogskronor. Definitionen gäller både naturliga
skogar och skogsplanteringar. Den exkluderar
standarder för träd primärt planterade för
jordbruk.
Skogscertifiering: ett system som säkerställer
att skogen sköts enligt de krav som finns för
skogskötsel.
Skogsskötsel: männsklig inblandning som
påverkar skogens ekosystem.
Skogsåterupprättande: ge nytt liv till en
nedgången, skadad eller förstörd skog genom
aktivt mänskligt ingripande.
Papper till återvinning: använt papper och
kartong samlas in separat och går igenom ett
generellt förarbete enligt europeisk standard för
återvinning av papper och kartong utifrån dess
kvalite (EN 643).
Papper: ett begrepp som används för alla typer av
papper och kartong.
Naturskog: ett naturligt generead skog där
det inte finns tydligt synliga spår av mänskliga
aktivtiteter och där ekosystemen inte är störs i
någon större utsträckning.
Produktionsskog: en skog primärt avsedd för
produktion av trä, fibrer, bioenergi och/eller icke
träbaserade skogsprodukter.

Återvinningsbarhet: design, tillverkning och
konvertering av pappersbaserade prdukter på ett
sätt som möjliggör återvinningen av högkvalitativa
fibrer.
Återvinningsgrad: ration mellan papper som
används och papper som återvinns. Inklusive
handelsnetto för återvunnet papper, papper och
kartong-konsumption.
Återvinning: omvandlingen av använt papper till
nytt papper eller kartong.
Återplantering: är när du återinför
skogsformationen efter ett temporärt tillstånd
av mindre än 10 procent grenverk på grund
av mänskliga aktiviteter eller naturkatastrofer,
exempelvis skogsbränder.
Hållbar skogsskötsel: skog som används
och avverkas i en takt som behåller biologisk
mångfald, produktivitet och skogsförnyelse.
Något som är direkt avgörande för att skogen
även i framtiden ska kunna tillgodose ekologiska,
ekonomiska och sociala funktioner, både lokalt,
nationellt och globalt. Innefattar även att inte
skada andra ekosystem.
Användningstakt: procenten av papper som
går till återvinningen jämfört med den totala
produktionen av papper och kartong.

Från tidningar till magasin och från kopior till
broschyrer är det vår uppfattning att papper
är oslagbart när det kommer till flexibilitet,
påverkan och hållbarhet.
Den här broschyren skrapar bara på ytan
av alla de frågeställningar som finns kring
ansvarsfull användning av papper, tryck och
förpackningar.
För att lära dig mer om produktionen och
konsumtionen av papper och dess påverkan på
miljön, besök Two Sides webbplats och uppträck
ännu mer om vår industri.
www.nordics.twosides.info

Glossary sources:
Confederation of European Paper Industries
Food and Agriculture Organization of The United Nations
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