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VAD ÄR CARBON  
BALANCED PAPER?
Papper är redan ett av världens mest förnybara och 
återvinningsbara material, och de utsläpp som genereras  
kan nu kompenseras via World Land Trust. 

Koldioxidkompenserat papper uppnås genom att man  

skyddar viktig skog och säkerställer att den inte huggs ner.  

På så sätt hindras  den koldioxid som träden absorberar  

under sin livstid från att släppas lös i atmosfären. 

Konceptet följer REDD+*-principerna, erkända som ett  

av de mest kostnadseffektiva och snabbaste sätten  

att hejda att koldioxid når atmosfären och orsakar  

global uppvärmning.

REDD+* - Reducing emissions from deforestation  

and forest degradation in developing countries

Läs mer på www.grafkom.io/cbp
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VARFÖR ÄR DET 
HÄR VIKTIGT?

Carbon Balanced Paper hjälper till att bekämpa 
global uppvärmning samtidigt som det stärker ditt 

CSR-arbete och ditt varumärke. 

Företag, regeringar och den offentliga sektorn 

tillsammans med dina kunder och anställda fokuserar 

alltmer på att reducera sin miljöpåverkan. 

Carbon Balanced Paper är ett enkelt val som reducerar 

miljöpåverkan från ditt papper och dina printkampanjer. 

Koldioxidutsläppen kompenseras på ett mätbart sätt samtidigt 

som viktiga landmassor och skogar bevaras. 

66%
66% av konsumenter globalt säger att de är 

beredda att betala mer för hållbara varumärken.
Källa: Nielsen

53% av konsumenterna i Sverige säger att de 
skulle vara mer lojala mot ett varumärke som 

reducerar sitt klimatavtryck. 
Källa: Carbon Trust

55%53%
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OM WORLD  
LAND TRUST
World Land Trust är en internationell välgörenhets-
organisation vars uppdrag är att skydda och bevara världens 
mest biologiskt viktiga och utsatta livsmiljöer. 

WLT grundades 1989 och har sedan dess hjälpt till att skydda 

livsmiljöer och djurliv genom att köpa upp över 350.000 hektar 

av hotad mark i 20 länder. 

Bland WLTs förespråkare finns bland annat Sir  

David Attenborough, Steve Backshall, David Gower &  

Chris Packham.

The money that is given to the  
World Land Trust, in my estimation, has 
more effect on the wild world than 
almost anything I can think of.
Sir David Attenborough, WLT förespråkare Bland World Land Trusts förespråkare finns  

bland andra Sir David Attenborough, Steve Backshall,  
David Gower & Chris Packham.

Läs mer på www.worldlandtrust.org
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Karta över Khe Nuoc Trong, Vietnam

Skydda arter i Vietnam: Malajisk myrkott, kostymapa och den 
vietnamesiska fasanen anses alla vara kritisk utrotningshotade.

GÖR SKILLNAD  
PÅ RIKTIGT

Carbon Balanced Paper stöttar World Land  
Trusts projekt i Vietnam, ett av världens  

mest biodiversifierade länder och en viktig  
plats för konservering av mark.

Vietnam är en av världens snabbast växande  

ekonomier och det sätter hård press på landets 

exceptionella artrikedom. 

World Land Trust arbetar tillsammans med Viet Nature 

Conservation Centre för att skydda hela skogen  

Khe Nuoc Trong, som täcker en yta av 20.000 hektar. Genom  

att skydda och hjälpa skogens återhämtning kommer cirka 

50.000 ton av koldioxid absorberas varje år. 

Khe Nuoc Trong är hem för ett flertal utrotningshotade  

arter på IUCNs röda lista, inklusive fyra kritiskt hotade, sex hotade  

och 16 sårbara arter. 

Läs mer på www.grafkom.io/cbp
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Blyth House   Bridge Street   Halesworth   Suffolk   IP19 8AB  

Registered Charity 1001291 

Dr JONATHAN BARNARD, Chief Executive, WLT

www.worldlandtrust.org

Dr JONATHAN BARNARD, Chief Executive, WLT

www.worldlandtrust.orgwww.carbonbalancedprinter.com

by using Carbon Balanced Paper for “Winter Mailing”

Brand ABC

1,848kg of CO2

1,294m2 of critically threatened tropical forest

have balanced through World Land Trust the equivalent of

This will enable World Land Trust to protect

Issued on 01/11/2020 — Certificate number CBP123456

World Land Trust offsets emissions through the protection and preservation of tropical forest under imminent threat of deforestation and degradation. 

For more information about the ecological benefits of the Carbon Balanced programme, please visit www.carbonbalancedpaper.com 

this is to certify that

VISA DITT ENGAGEMANG
Att välja Carbon Balanced Paper reducerar ditt 
klimatavtryck, skyddar arter som riskerar att utrotas  
och stärker ditt varumärke.

World Land Trust - Carbon 

Balanced Papers logotyp kan stolt 

användas på dina trycksaker för att 

visa upp ditt engagemang kring att 

sänka koldioxidutsläpp. 

Vidare får du ett certifikat som visar mängden CO2 som 

kompenserats och arealen på den landmassa som du 

hjälper till att skydda.

Dessutom får du tillgång till marknadsföringsmaterial 

som på ett enkelt sätt förklarar alla miljöfördelar med 

att använda Carbon Balanced Paper.

The Carbon Balanced Paper logo is a registered trademark of  
World Land Trust. It can only be used with express permission 

on paper which has been offset with World Land Trust.
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BESTÄLL CARBON 
BALANCED PAPER

Kompensera för pappret

Genom Carbon Balanced Paper kan du nu 

koldioxidkompensera ditt papper via World Land Trust. 

När du har kompenserat för ditt papper får du tillgång  

till vårt marknadsföringsmaterial, inklusive tillgång till  

vår logotyp som du kan använda på dina trycksaker.

Certifierade företag

Det finns också många företag som har räknat ut och 

kompenserat hela sin verksamhet för att bli ett certifierat Carbon 

Balanced Company. Dessa företag kan tex producera trycksaker åt 

dig och sköta rapporteringskraven.

Läs mer på www.grafkom.io/cbp
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3.000 
FÖRETAG 

har vidtagit positiva 
åtgärder genom att 

använda Carbon 
Balanced Paper  

och Print.

8.000 
HEKTAR  
av hotade  
skogar har 

blivit skyddade, 
motsvarande  

11.000 
fotbollsplaner. 

190.000 
TON

av CO2 har 
kompenserats,  

det motsvarar att 
ta bort 89.000 bilar 
från vägarna under 

ett år.

Carbon Balanced Paper
C/O Grafkom

Upplandsgatan 84

113 44 Stockholm, Sweden

Telefon: +47 97 58 70 85

Email: cbp@grafkom.io

Web: www.grafkom.io/cbp

www.grafkom.io/cbp


