
Papir og trykk er miljøvennlig!

FAKTA og MYTER om Europeisk papirindustri

Den Europeiske papirindustrien er verdensledende når det gjelder
 bærekraftige råvarer, fornybar energi, og gjenvinningsgrader. 

Likevel er mytene rundt papirproduksjon fremdeles utbredt blant forbrukere. 
Ofte er kilden til disse misoppfatningene mengden av villedende  

informasjon om papir og dens innvirkning på miljøet. 

59 % av Europas befolkning 
tror at Europas skoger krymper 

63 % Mener at bare resirkulert 
papir skal kunne benyttes til 
papirproduksjon 

53 % Mener at digital kommu-
nikasjon er bedre for miljøet 

53 % Tror at papirproduksjon 
er storforbruker av vann 

33 % Tror at papir er et 
avfallsprodukt 

25 % Tror at papirproduksjon 
står for en stor andel av de 
globale drivhusgass utslippene
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MYTER FAKTA 

* Europas skoger har vokst og vokser daglig  
i  størrelsesorden med ca. 1 500 fotballbaner 
* Disse skogene leverer over 90 % av all trevirke 
som går med til papirproduksjonen. 

* 53 % av fibrer brukt i Europeisk papirindustri 
kommer fra papirgjenvinning. Fordi fibre  
forringes og mister struktur over tid, må man 
også tilføre nye fibre i produksjonen. 
* 53 % av fibrene som brukes kommer derfor fra 
papir som er resirkulert. 

* ICT bransjen (Information and Communication 
Technology) står i dag for ca. 3 % av våre globale 
drivhusgass utslipp, og estimeres til ca. 14 % i 
2040. 
* Mobiltelefoner alene sto for ca. 435 000 tonn 
e-avfall i 2016. 

* Det aller meste av papirproduksjon foregår i 
områder der det ikke er vannknapphet, samtidig 
som 93 % av vannet gjenbrukes etter behandling. 

* 72,3 % av alt papir i Europa resirkuleres i dag. 
Dette vil nok kunne økes til 78 %. 
* I Europa gjenbrukes papirfibre i snitt 3,6 ganger. 

* Papirindustrien i Europa er den største  
enkeltindustrien som både er bruker og  
produsent av fornybar energi i EU. 
* Industriens CO2 utslipp er redusert med 25 %  
fra 2005 til 2017.


