
Rent træ  Indsamlet rent træ pr. år: 

 

 Ca. 4.000 ton 

 

Opdateret: december 2017 

 Hvad bliver rent træ til? 

Rent træ genanvendes og indgår i produktionen af spånplader. 70 % af nye spånplader består af 
genanvendt rent træ. 

Spånplader bruges i nye møbler. Mange stole, reoler og køkkenskabe er lavet af spånplader.  

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Rent træ køres til Kronospan i Ryomgård, hvor hele processen fra sortering til endelig produktion af 
spånplader foregår.  

Rent træ læsses af på en udendørs plads, inden det kommer i behandlingsanlægget, hvor det vaskes. Træet 
knuses og sigtes, så metaldele som fx beslag og skruer sorteres fra. I en mølle males træet til endnu mindre 
spåner. Træspåner blandes med spåner af ny træ, så det har den rette sammensætning til produktionen af 
den færdige spånplade.  

 

Det er vigtigt at sortere rent træ, fordi … 

… det erstatter nyt træ i produktionen af spånplader. 70 % af nye spånplader består af genanvendt rent 
træ. Hvis rent træ ikke indsamles til genanvendelse, vil en større del af produktionen af spånplader kræve 
nyt træ. Det ville betyde fældning af skovarealer og øget CO2-belastning.  

 

Vær opmærksom på, … 

… at udendørs malet træ skal behandles som imprægneret træ / udendørs træ. Rent træ må godt være 
lakeret eller malet, men imprægneret træ eller træ malet med træbeskyttelse indeholder giftstoffer, der 
slår bakterier og svampe ihjel. Da spånplader anvendes til indendørs brug, må de ikke fremstilles af 
udendørs træ.  

Rent træ skal afleveres uden stof, glas eller jern. Løse metalplader, mursten og sten findes af og til i læs af 
rent træ, og det kan ødelægge de maskiner, der håndterer rent træ i genanvendelsesprocessen.  

 

Vidste du, … 

… at mange har svært ved at kende forskel på rent træ og andet træ. I en undersøgelse støttet af 
Miljøstyrelsen svarede 80 % af kunderne, at det var let at vide, hvor træfraktionerne skulle afleveres – men 
alligevel vidste 75 % ikke, at en trykimprægneret havestol skal i containeren med trykimprægneret træ.  



Rent træ    
 

 

  
 

  

 

 

    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

 

 

Paller 

Planker 

Trægulve 

Dørkarme 

Møbler 

Malet træ (indendørs maling) 

Køkkenelementer 

Spånplader 

Krydsfiner 

 

Imprægneret træ 

Malet udendørstræ  

Møbler/sofaer med stof eller skum 

MDF-plader 

Grene 

Rødder 

Råddent træ 

 


