
Dæk  Indsamlede dæk pr. år: 

 

 Ca. 150 ton 

 

Opdateret: September 2018 

Hvad bliver dæk til? 

Dæk genanvendes. Et dæk består af ca. 75 % gummi, 15 % stål og 10 % tekstil. Gummiet fra dæk indgår fx i 
asfalt, faldunderlag på legepladser, stødabsorberende underlag til atletik- og boldbaner eller kunstgræs til 
fodboldbaner. Genanvendt gummi kan også erstatte en lille del af det jomfruelige gummi, der bruges til at 
producere nye dæk. 

Metal fra dæk og fælge genanvendes og bruges i produktionen af nye metalprodukter. Tekstil går til 
forbrænding, men der arbejdes på at finde nye muligheder for også at genanvende den del af dækket.  

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Dæk køres til en virksomhed i Randers, der sorterer dækkene og afmonterer fælge.   

Fælgene sendes til genanvendelse. De dæk, der er egnet til genanvendelse, køres til et miljøgodkendt 
anlæg i Viborg, hvor gummiet renses og granuleres. Gummigranulat og -pulver laves i en størrelse og 
kvalitet, der kan bruges til forskellige formål.   

 

Det er vigtigt at sortere dæk, fordi … 

… det skåner miljøet og kan være med til at bevare regnskovene. Naturgummi udvindes fra gummitræer og 
der fældes store regnskovsområder for at få plads til gummiplantager. Når gummi fra dæk genanvendes i 
stedet for nyt gummi, bevares flere regnskovsområder, og der udledes mindre CO2.  

 

Vær opmærksom på, … 

… at borgere ikke behøver at afmontere fælge, inden dæk afleveres på genbrugsstationen. Fælgene 
afmonteres nemt i processen og metallet genanvendes.  

Dæk må ikke være forurenet med algebelægninger, jord eller sten. Roekuledæk må fx ikke afleveres i 
containeren til dæk, da de ofte er belagt med alger, som kan skade genanvendelsen. 

 

Vidste du, … 

… at genanvendt gummi sandsynligvis aldrig vil kunne opnå præcis samme egenskaber som jomfrueligt 
gummi. Derfor kan genanvendt gummi ikke erstatte jomfrueligt gummi i bildæk.   

Dæk fra lastbiler kan i nogle tilfælde få et nyt lag gummi, så de kan genbruges. Dæk til personbiler 
gennemgår ikke samme proces.  



Dæk    
 

 

  
 

  

 

 

    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

 

 

 

Dæk med eller uden fælge fra: 

 Biler, varevogne, busser og lastbiler 
 

 Traktorer, landbrugsmaskiner og 
entreprenørmaskiner 
 

 Trailere og anhængere 
 

 Motorcykler, scootere og knallerter 
 
Vær dog opmærksom på dækkets stand – tjek 
’nej tak’-liste 

 

Løse fælge 

Massive nylon-, PU- eller plast-hjul 

Møre dæk 

Trillebørs- og sækkevognhjul 

Cykeldæk 

Roekuledæk  

Dæk, der er meget forurenede med 
algebelægninger, jord og sten. 

 

 


