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Miljøminister Lea Wermelin

Forslag om udvidelse af indsatsen mod skovrydning til at
omfatte tryksager
Kære Lea
Ulovlig skovhugst er fortsat et omfattende problem på internationalt plan. Den udgør en
alvorlig trussel mod skovene, idet den bidrager til afskovningen, skovforringelse og truer
den biologiske mangfoldighed. Samtidig underminerer ulovlig skovhugst mere bæredygtig
skovforvaltning- og udvikling.
For at kommer problemstillingen til livs trådte EU’ s tømmerforordning (EU/995/2010) i
kraft i 2010. Tømmerforordningens formål er at beskytte mod illegal skovhugst, idet virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning, skal udføre en due diligence,
hvor de sikrer, at træ eller træfibrene i produkter ikke kommer fra ulovlig skovhugst.
Mens Tømmerforordningen har omfattet papir, har den imidlertid aldrig omfattet trykte
produkter produceret uden for EU. Det gælder fx bøger trykt i Kina og andre steder i verden, hvor der er risiko at papiret til tryk stammer fra truet skov. At EU-reguleringen kun
omfatter blank papir og ikke papir med tryk udgør et alvorligt miljømæssigt smuthul, der
betyder, at papir fra truet skov kan komme ind på det europæiske marked, hvis blot man
trykker på det udenfor EU.
I forslaget til den kommende forordning omkring brug af træprodukter ”Proposal for a regulation on deforestation-free products”, der skal erstatte den nuværende Tømmerforordning, gentages desværre denne udeladelse af de trykte produkter, der ligesom tidligere
også udeladt. Dermed fortsætter det miljømæssige smuthul. Derfor opfordrer vi i GRAKOM til, at dette hul lukkes, så den kommende forordning også omfatter trykte produkter
produceret uden for EU.

Stor europæisk import af trykte produkter med usikker oprindelse
I 2021 blev der samlet importeret trykte produkter for 1,5 mia. euro til Europa fra lande
uden for EU, Storbritannien, Norge og Schweiz. Med en import på 712 mio. euro. kom
omkring halvdelen fra Kina. Sammen med Hong Kong og Singapore, som primært videreeksporterer fra Kina, samt import fra Indien, Malaysia og Rusland, der alle er identificeret
som højrisikolande1, importeres der for i alt 856 mio. kr. trykte produkter til EU fra lande,
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2019 Corruption Perception Index (CPI) på under 50 ud af 100. CPI for Kina er 45, Indien er 40, Malaysia er 48 og Rusland er 29.
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hvor papiret har en usikker oprindelse med en risiko for, at træfibrene i papiret kommer
fra ulovlig skovhugst. Det er ikke en ubetydelig mængde.
Der produceres blandt andet bøger i Kina til det europæiske marked. Fra GRAKOMs side
skal vi understrege, at det er vores oplevelse, at danske forlag kun i begrænset omfang
benytter sig af bogproduktion udenfor Europa, og at det netop i Danmark samlet set er et
begrænset problem. Men på det europæiske marked som helhed er importen af trykte
produkter betydelig, og dermed har det også indirekte betydning for det danske marked
og for den danske trykkeribranche.

Store administrative byrder ved dokumentation
Den nuværende Tømmerforordning stiller omfattende, men også nødvendige administrative krav til dokumentation af træfibrenes oprindelse hos de virksomheder, som bringer
træprodukter som fx papir i omsætning på det indre marked. Dokumentation skal sikre, at
træfibrene ikke kommer fra ulovlig skovhugst. Forhandlere gennem hele forsyningskæden skal kunne dokumentere, hvem, der har leveret papiret til dem, og hvem forhandleren
selv har leveret til. Administrationen er dermed forbundet med en administrativ byrde og
dermed en omkostning, der gør europæiske tryksager relativt dyrere sammenlignet med
tryksager produceret uden for EU.
Det er en nødvendig omkostning, som vi også tager på os, fordi det er vigtigt, at vi har
styr på papirets oprindelse. Men basalt set giver man dermed også en konkurrencefordel
til trykkerier uden for EU, hvor der er risiko for, at papiret stammer fra ulovlig skovhugst.
Det er i direkte modstrid med formålet for den kommende forordning og den nuværende
Tømmerforordning.

Miljøregulering af trykkerier kan øge ulovlig skovhugst
Europæisk miljølovgivning er i disse år i rivende udvikling, og miljølovgivningen strammes
løbende. Dette støtter vi fuldt op om i GRAKOM, da vi også ønsker at bidrage til miljø- og
klimaløsningerne. Her udgør de manglende krav til sporhed af papiret i tryksager produceret uden for EU dog også et problem.
Skrappere krav til miljørigtig produktion i EU vil nemlig øge de europæiske trykkeriernes
omkostninger og gøre europæiske tryksager dyrere sammenlignet med tryksager produceret udenfor EU. Dyrere europæiske tryksager vil få vil få flere til at bestille tryksager fra
trykkerier beliggende uden for EU med risiko for, at papiret stammer fra ulovlig skovhugst.
Derfor er det helt centralt, at den kommende forordning lukker miljøsmuthullet, da stramninger i europæisk miljølovgivning ellers bidrager til øget ulovlig skovhugst. Ved at inkludere tryksagerne i den kommende forordning, vil strammere europæisk lovgivning ikke
bidrage til ulovlig skovhugst i forbindelse med produktion på trykkerier udenfor EU.
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Udvidelse af den kommende forordning
GRAKOM opfordrer til, at det miljømæssige smuthul lukkes i den kommende forordning
ved at udvide anvendelsesområdet for den foreslåede forordning om skovrydning til også
at omfatte trykte produkter.
Konkret foreslår GRAKOM, at Anneks 1 til forslaget udvides, så ud over at gælde
papirmasse og papir i kapitel 47 og 48 også kommer til at gælde trykte produkter i
kapitel 49 af den kombinererede nomenklatur.
Både GRAKOM og vores europæiske organisation Intergraf har rettet henvendelse til en
række medlemmer af Europaparlamentet, med henblik på at få opbakning derfra til denne
udvidelse af dækningsområdet. Vi mener dog, at det er vigtigt, at også den danske regering bakker op herom, så vi kan få lukket hullet, der kan føre til, at vi får papir fra truet
skov ind i Europa.
Jeg står selvfølgelig til rådighed, hvis du har behov for yderligere information.

Med venlig hilsen

Thomas Torp
Adm. direktør
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GRAKOM er erhvervsorganisationen for kommunikationsindustrien i Danmark. GRAKOM repræsenterer omkring 600 virksomheder indenfor kommunikation, herunder trykkerier, den grafiske
branche, bureauer, skilteproducenter, reklameartikelleverandører, fotografer, medier og emballagevirksomheder m.m. GRAKOM er medlem af den europæiske organisation Intergraf.

4/4

