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 Hvad bliver papir til? 

Papir genanvendes. Indsamlet papir genanvendes primært til fremstilling af pap og avispapir, men det kan 
også bruges til fx kopipapir, kuverter, puslespil, køkkenruller, kaffefiltre eller noget helt sjette. Når papir har 
været genanvendt flere gange, kan det ikke længere blive hvidt nok til at blive til avispapir – så bliver det til 
fx æggebakker i stedet. 

Papir kan genanvendes ca. syv gange. Herefter bliver fibrene så korte, at det ikke længere kan 
genanvendes. Først når fibrene ikke kan genanvendes mere, sendes de til forbrænding.  

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Papiret køres til et sorteringsanlæg i Århus. Papiret sorteres, og kvaliteten kontrolleres. Herefter presses 
papiret i baller og køres til papirfabrikker – primært i Danmark, men også andre steder i Europa. 

På papirfabrikken opløses papiret og laves til en pulp (masse). Klistermærker, tape, plastrester og 
metalklips sortereres fra, så der kun er en ensartet fibermasse er tilbage. Fibermassen lægges i lange baner 
og behandles med vand, damp og tilsætningsstoffer. Når fibrene er tørre igen, er det blevet til nyt 
genanvendt papir. 

 

Det er vigtigt at sortere papir, fordi … 

… det har mange miljøfordele. Energiforbruget er omkring 50 % lavere i produktionen af genanvendt papir. 
For hvert ton jomfrueligt papir fældes ca. 8-14 nye træer. Når papir genanvendes, bliver der ryddet mindre 
skovarealer og der udledes mindre CO2.  

Det er også dyrere at brænde papir end at genanvende det. Når papir sendes til genanvendelse, er det med 
til at holde affaldsgebyret nede. 

 

Vær opmærksom på, … 

… at papirklips ikke skal fjernes, inden papiret afleveres til genanvendelse – de sorteres nemlig fra i 
processen uden problemer. Til gengæld kan plastlommer og lamineret papir skade genanvendelsen og skal 
derfor afleveres særskilt. 

Pap og karton må ikke afleveres i papircontaineren. Fibrene fra papir er længere og kan derfor 
genanvendes til flere ting – men den mulighed forringes, hvis der blandes pap (med kortere fibre) sammen 
med papir.   

 

Vidste du, … 

 … at papirfibrene ødelægges, når papir bliver vådt – og derfor kan vådt papir ikke genanvendes. Hvis der 
bliver afleveret vådt papir i papircontaineren, kan det skade det rene papir, som også kan blive vådt og 
måske mugne. 



Papir    
 

 

  
 

  

 

 

    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

Papir er for vådt til at blive genanvendt, når det smuldrer og falder fra hinanden.  

 

Aviser 

Brochurer 

Bøger, paperbacks 

Hæfter 

Kopipapir 

Reklamer 

Skrivepapir 

Tegneserier 

Telefonbøger 

Tidsskrifter 

Ugeblade 

Bølgepap 

Papkasser 

Poser/sække 

Støbt pap, æggebakker og lignende 

Beskidt papir 

Gavepapir 

Papir fra fyrværkeri 

Gaveæsker mm. i pap 

Gavebånd 

Vådt papir 

 


