
Tøj og Tekstiler  Indsamlet tøj og sko pr. år: 

 

 Ca. 150 ton 

 

Opdateret: September 2018 

 Hvad bliver tøj og sko til? 

Tøj og sko bliver enten genbrugt eller genanvendt.  

Tøj og sko genbruges som secondhand tøj uden for Danmark. Har tøjet små defekter - fx en manglende 
knap eller et hul i lommen – er det muligt, at tøjet bliver repareret, når det ender på det lokale marked. Op 
til 40 % af det indsamlede tøj bliver genbrugt som secondhand tøj.   

Tøj og sko, der ikke kan genbruges, bliver primært genanvendt som isolering i bilsæder eller indgår i 
kludeproduktion. Den del af det indsamlede tøj, der er af for ringe kvalitet til genanvendelse, sendes til 
energiproduktion på et forbrændingsanlæg. 

Tøj og sko, som indsamles på Reno Djurs’ genbrugspladser, sælges ikke videre i Danmark. 

 

Hvad gør Reno Djurs? 

Tøj og sko køres til forsortering. Reno Djurs har indgået en kontrakt med Folkekirkens Nødhjælp, som står 
for den praktiske organisering af genbrug og genanvendelse. På lageret bliver tøj og sko fra Reno Djurs 
blandet med andet indsamlet tøj og solgt direkte videre til forskellige aftagere i Europa. 

Tøj og sko udsorteres i tre forskellige kvaliteter – 1. kvalitet, 2. kvalitet og en ikke genbrugelig kvalitet.  

Hos aftagerne udsorteres 1. og 2. kvalitet i yderligere 20-25 kategorier (fx sommer/vinter, 
mænd/damer/børn, busker/bluser mm.) og afsættes herefter til lokale markeder. 1. kvalitet videresælges 
primært i Østeuropa – og 2. kvalitet videresælges primært i Afrika og Asien.  

Den ikke genbrugelige kvalitet bliver enten genanvendt eller sendt til energiproduktion på et 
forbrændingsanlæg. 

 

Det er vigtigt at sortere tøj og sko, fordi … 

… uanset hvor slidt tøjet er, så bliver det genbrugt eller genanvendt. En stor del af tøjet får værdi hos andre 
som secondhand tøj – andre dele af tøjet bliver genanvendt. 

Samtidig støttes Folkekirkens Nødhjælps humanitære arbejde, når tøj og sko afleveres korrekt. 

Genbrug af tøj er også godt for miljøet – det er nemlig meget ressourcekrævende, og belaster miljøet, at 
producere nyt tøj.  

 

Vær opmærksom på, … 

… at vådt eller beskidt tøj ikke må komme i beholderen blandet med det rene tøj. 

 

Vidste du, … 

… at også tasker, sengelinned og andre rene tekstiler skal afleveres som tøj og sko, så det kan blive 
genanvendt.  



Tøj og tekstiler    
 

 

  
 

  

 

 

    Ja tak!                                                                                        Nej tak! 

 

Bemærkninger  

 

 

Rent og tørt tøj Vådt og beskidt tøj. 


