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I november 2020 foretog Danske Forlag en begrænset medlemsundersøgelse blandt de største for-

lag for at undersøge forlagenes brug af FSC-mærket papir i 2019. Undersøgelsen blev sendt til 8 

medlemmer. Der blev modtaget svar fra Gyldendal, Lindhart & Ringhof, JP Politikens Hus, Gads 

Forlag, Samfundslitteratur, og People’s Press. 

Undersøgelsen er udarbejdet i forbindelse med anbefaling 2. Encouraging FSC-Certified Paper jf. 

Danske Forlags rapport Towards Environmentally Conscious Publishing. Resultaterne vil blive be-

nyttet til at støtte arbejdet mod at øge mængden af FSC-mærket papir i produktionen samt sætte 

branchemål for udviklingen. 

Overordnede konklusioner 

Undersøgelsens resultater viser, at den danske bogbranche anvendte ca. 85 pct. FSC-mærket papir 

i den samlede produktion i 2019. 2 af de adspurgte forlag oplyser, at deres brug af FSC-mærket pa-

pir er næsten 100 pct. Besvarelserne indikerer, at der allerede er stor opmærksomhed på dette 

område i branchen, og at forlagene bestræber sig på at benytte FSC-mærket papir så meget som 

muligt. På basis af disse resultater har Udvalget for Grøn Bogbranche sat et mål om, at branchen 

som helhed benytter 100 pct. FSC-mærket papir inden udgangen af 2025. Danske Forlag vil frem-

over foretage årlige undersøgelser for at måle branchens udvikling mod dette mål. 

Rapportering 

Selvom der er en stærk bevidsthed om at bruge FSC-mærket papir i branchen, har kun 3 af de ind-

rapporterende forlag implementeret en konkret målemetode, hvor FSC-mærket papir måles i pro-

centdel af den totale produktion i vægt. De resterende forlag besvarede med estimater og ikke re-

elle produktionsdata for brug af FSC-mærket papir i deres produktion. Rapportering og målemeto-

der er derfor et område, hvor der muligvis er behov for mere støtte til forlagene i fremtiden for at 

sikre konkrete produktionsdata. 

Forhindringer 
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De hyppigste forhindringer, der opleves af forlagene i at vælge FSC-mærket papir, er 1) at det ikke 

altid tilbydes af trykkeriet, eller 2) at bestemte papirkvaliteter/komponenter til bogen ikke kan fås 

som FSC-mærket. Begge disse forhold er problematikker, som øget efterspørgsel efter FSC-mærket 

papir vil være med til at eliminere eller begrænse væsentligt. Desuden kan samarbejde med FSC-

mærkede trykkerier også bidrage til at overkomme disse forhindringer. Papirvalg indgår derfor som 

et kriterie i Danske Forlags anbefalinger vedr. grønt trykkerivalg. Undersøgelsen har afdækket, at 

pris ikke er en væsentlig forhindring ift. at vælge FSC-mærket papir. 

Papirproduktionens klimapåvirkning 

Undersøgelsen viser, at der på nuværende tidspunkt ikke foretages overvejelser angående klima-

påvirkningen forårsaget af papirets produktionsproces i forbindelse med papirvalg. Årsagerne til 

dette er, at forlagene hidtil ikke har haft nok information eller ressourcer til at inkludere dette i de-

res analyse og planlægning af produktionsprocesserne. Papirets klimapåvirkning er derfor et om-

råde, der vil kræve mere fokus, i takt med at branchen udvikler viden og kompetencer indenfor 

grøn bogproduktion. 


