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Papir

AF MARIA KEHLET HANSEN

Hos den danske virksomhed 
Scandi Sales sælger man pa-
pir lavet af sten. Det unikke 
papir fremstilles helt uden 
træ og har derfor også en 
række miljømæssige fordele 

Sten, sten, papir. Sådan 
kan den ellers så velkend-
te remse lyde hos den lille, 
danske, grafi ske virksomhed 
Scandi Sales, der nu lancerer 
et papirprodukt, der er lavet 

■ af sten. Papiret er fremstillet 
helt uden brug af træ, som 
er det materiale, der ellers 
bruges til at fremstille langt 
det meste papir i verden. 
Hos Scandi Sales er grund-
stenen til papirproduktio-
nen hovedsagligt kalksten 
og kalciumkarbonat, som er 
materialer, der konstant re-
produceres i naturen.

»Papiret er helt anderle-
des, end det man er vant til. 
Det er utroligt blødt og en 
smule tungere. Det er et al-
ternativ til almindelig papir-
produktion, og vi kan se, at 

vores papirproduktion har 
et lavere energiforbrug. Vi 
udleder heller ingen giftstof-
fer, så vi bidrager til et posi-
tivt CO2-regnskab,« siger 
salgschef hos Scandi Sales 
Kristian Skov.

Ifølge ham bruger man 
25-50 pct. mindre energi, 
når 1 ton papir af sten frem-
stilles modsat almindeligt 
papir af træmasse. Normalt 
er papir fremstillet af ca. 60 
pct. træmasse og ca. 40 pct. 
kalciumkarbonat, der er 
med til at blege papiret og 
give det en glat overfl ade. I 

hele verden går ca. 20 pct. 
af det samlede træforbrug 
til at lave papir, og dermed 
må mange træer lade livet 
til fordel for virksomheder-
nes printere eller trykkerier-
nes maskiner. Men med den 
danske virksomheds papir-
produkt, der har fået navnet 
»Scandi Rock«, kan man re-
ducere antallet af træer, der 
fældes, og dermed være med 
til at sikre klimaet i fremti-
den.

Ideen til papiret opstod i 
Taiwan, hvor en maskinpro-
ducent for tolv år siden be-
sluttede sig for at prøve at 
udnytte sine maskiner an-
derledes.

Dyrere

»Han var inspireret af mil-
jøtanker, hvor papir ikke 
længere skulle laves af træ, 
og hvor man skulle lave en 
energibesparende produkti-
on,« fortæller Kristian Skov.

Resultatet blev »Scandi 
Rock«, og i Skandinavien og 
i Nordtyskland er det Scandi 
Sales, som har rettighederne 
til papiret. De har importe-
ret papiret siden marts i år, 
og den lille grafi ske virksom-
hed håber på, at stenpapiret 
vil blive en stor succes.

»Jeg ser ingen begræns-
ninger ved produktet. Det 
kan bruges til både etiketter 
og almindelig fotoprint, og 
vi håber på, at det udvikler 
sig til en masseproduktion,« 
siger Kristian Skov.

Der er dog en bagside. Pa-
piret er dyrere end alminde-
ligt genbrugspapir, men det 
skyldes også, at produktio-
nen af det endnu er lav. Ifølge 
Kristian Skov vil papiret al-
drig kunne blive lige så billigt 
som almindeligt genbrugs-
papir, men papiret af sten er 
også en mere eksklusiv vare. 
»Scandi Rock« trykkes som 
papir, men har mange af pla-
stens egenskaber, og det gi-
ver også mulighed for at pro-
ducere en velkendt ting som 
plastikposer i stenpapirma-
terialet. De store klimafor-
dele er, at papiret kan gen-
bruges, samtidig med at det 
indeholder naturlige mine-
raler, der gør, at det langsomt 
nedbrydes og derfor ikke vil 
være så stor en miljøsynder i 
naturen. 

Scandi Sales planlægger, 
at der til efteråret skal ud-
komme en bog, der er trykt 
på stenpapir, ligesom fl ere 
trykkerivirksomheder alle-
rede har vist stor interesse 
for produktet – ikke mindst 
på grund af de store miljø-
mæssige fordele. Der er dog 
også en bagside af medaljen, 
når det kommer til miljøde-
len, for lige nu er den grafi ske 
virksomhed nødt til at im-
portere papiret fra Taiwan.

»Det er klart, at der er et 
miljømæssigt regnskab i at 
få sejlet det til landet fra Tai-
wan, så derfor håber vi på en 
produktion i Europa,« siger 
Kristian Skov.

Han fortæller, at der i frem-
tiden er planer om produkti-
on af papiret både i USA og 
i Europa, hvis man fi nder de 
rigtige investorer, der tør sat-
se på at gøre papiret lavet af 
sten til en konkurrent til al-
mindeligt papir.

maria.kehlet.hansen@borsen.dk

Adm. direktør 
i Scandi Sales 
Jørgen Staun 
i Herlev ved 
København. 

Selve
produktionen 

af papiret, 
der laves uden 

at fælde et 
eneste træ, 

fi nder sted i 
Østen. 

Foto: 
Scandi Sales

Lidt tungere og utroligt blødt – 
det er fysiske egenskaber ved en 
dansk virksomheds papir, der skåner 
skovene, idet papiret hovedsageligt 
fremstilles af sten

De vises papirsten


